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31 december 2015: het oude jaar uitknallen 

met carbidschieten en ’s nachts het nieuwe 

jaar inluiden met een nieuwjaarsfeest.  

Locatie: in en rond de tent aan de 

Mjûmsterwei vlak buiten het dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 8 nr. 1 

 Januari 2016 

Officiële mededelingen van verenigingen 

uit Bakkeveen en omstreken. 

 



2 

  



 3 
 

De Slûswachter 
 

2016. Wat gaat dit ons brengen? Gelukkig weten we dit niet. Terugkijkend weten we dat december 2015 

6 graden te warm was! De natuur helemaal van slag met vlinders op 2e kerstdag. Is de natuur sterk 

genoeg om nog een winter te weerstaan? Want winter kan het nog worden:  zondagochtend 3 januari 

waren de takken (en knoppen !) van de bomen bedekt met een laagje ijs. Het deed mij terugdenken aan 

de dagen van begin maart 1987. Toen erg veel schade aan de bomen met afgebroken takken en 

gebroken elektriciteitsdraden. Wat nu ontbrak (en toen niet) was de zon om het geheel tot een 

“schitterend” plaatje te maken.  

Wat nog wel normaal was in december waren de tijden van zonsopkomst en zonsondergang; dat heeft de 

mensheid nog niet kunnen beïnvloeden…. 

 

Even met beide benen op de grond. Voor je ligt de Slûswachter van januari 2016. Traditioneel weinig 

ingezonden kopij. Maar niet getreurd: er is nog genoeg te melden. Met een onderbreking van 2 jaar weer 

een Fries verhaal van Appie Postma. In de jaren 30 van vorige eeuw bracht hij zijn jeugd door als zoon 

van de fietsenmaker in Bakkeveen. Hij beschrijft het kattenkwaad dat ze als kwajongens uithaalden. 

Ditmaal is het toepasselijke thema “winter”. Het zijn 6 pagina’s. Het 2e deel is het meest opzienbarend ! 

 JanvD 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

Wo 6 jan Speel-o-theek uitleen. Dúnhoeke, 15:15 uur – 17:30 uur --- 

Wo 6 jan Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Wo 6 jan SCW-Dúnhoeke: start nieuwe serie Popkoor (2-wekelijks). Dúnhoeke, 20 uur 30 

Vr 8 jan Vrouwen van Nu: Haak- en Briecafé.  De Brink, 10 uur 25 

Di 12 jan Fr. C.P.B.: Jaarvergadering. De Mande, 19:30 uur 22 

Wo 13 jan Soos 55+: Natuurdia’s Jacob Bijlsma.  Dúndelle, 14 uur 20 

Wo 13 jan SCW-Dúnhoeke: start nieuwe serie zanglessen. Dúnhoeke, 19 uur 30 

Do 14 jan Vrouwen van Nu: Jaarvergadering.  Dúndelle, 19:45 uur 25 

Vr 15 jan ANBO-middag met koor optreden. De Wier, Ureterp. 14 uur 44 

Za 16 jan Muziekpodium Bakkeveen: Rod Picott.  Slotplaats, 20 uur Web 

Ma 18 jan Tennisvereniging Dúndelle: ledenvergadering. MFC Dúndelle, 20 uur Web 

Do 21 jan Toneel “Wat in Skrik”. Siegerswoude, Dorpshuis 14 uur 23 

Za 23 jan Toneel “Wat in Skrik”. Siegerswoude, Dorpshuis 20 uur 23 

Di 26 jan Historische vereniging: Historische foto’s bespreken. Dúnhoeke, 13:30 – 15:30 uur 42 

Vr 29 jan Nij Bigjin: toneeluitvoering “Ik Klapstik”.  Dúndelle 20 uur 15 

Za 30 jan Nij Bigjin: toneeluitvoering “Ik Klapstik”.  Dúndelle 20 uur 15 

Wo 3 feb Soos 55+: Toneeluitvoering “It Klapstik”. Dúndelle, 14 uur 15 

Wo 3 feb Speel-o-theek uitleen. Dúnhoeke, 15:15 uur – 17:30 uur --- 

Do 4 feb Laatste dag aanleveren kopij Slûswachter. --- 

Vr 5 feb Vrouwen van Nu: Haak- en breicafé. De Brink, 10 uur 25 

Vr 5 feb Nij Bigjin: toneeluitvoering “Ik Klapstik”.  Dúndelle 20 uur 15 

Za 6 feb Nij Bigjin: toneeluitvoering “Ik Klapstik”.  Dúndelle 20 uur 15 

Wo 10 feb Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Do 11 feb Fr. CPB: Dhr. Looper Tresoar.  Dúndelle, 19:45 uur 22 

Do 11 feb Vrouwen van Nu: Dhr. Looper Tresoar.  Dúndelle, 19:45 uur 25 

Za 13 feb Muziekpodium Bakkeveen: Martyn Joseph. Slotplaats, 20 uur Web 

Zo 14 feb Valentijnsdag --- 

Di 16 feb Historische vereniging: Lezing over de Veen-adel.  Dúndelle, 20 uur 42 

Di 23 feb Historische vereniging: historische foto’s (+film) bespreken. Dúnhoeke, 13:30 uur 42 

Di 23 feb Zonnebloem diner. De Stripe, 17:30 uur.  Aanmelden uiterlijk 1 februari ! 35 

Di 23 feb Fr. CPB: Excursie modehuis Blom 22 

Za 27 feb Begin krokusvakantie (voorjaarsvakantie) --- 
 

Voor meer en nagekomen activiteiten: zie agenda op www.bakkeveen.nl 
 

  

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen 
Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) 

Bij sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, 

Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39 
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Vereniging   Plaatselijk   Belang 
Emy Hoogenboom Voorzitter 541446 Evert Fokkema Lid 542586 

Anita Broeders Secretaris 423074 Wietze Stoker Lid 06-25169339 

Eppie Pera Penningmeester 541001 Appie Dekker Lid 541245 

Vacature Lid … … …    

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

2015 ligt achter ons  

2016 start met zacht weer, het gras wordt langer 

en langer en de eerste bollen bloeien al. Je kunt 

bijna niet meer geloven dat er nog winter komt, 

maar wie weet schaatsen we binnen een paar 

weken op de Feart. 

 

De kerstwandeling was weer een groot succes en 

de nieuwe folder over 3 Provinciënland is goed 

ontvangen. Bakkeveen zet zich steeds beter op 

de kaart en wekt vooral bewondering bij 

omliggende dorpen. We wensen iedere inwoner 

van Bakkeveen een gezond en gelukkig 2016. 

 

Dúnsanproject 

De afbraak is begonnen en de eerste contouren 

van wat een prachtig parkeerterrein wordt, zijn 

zichtbaar. Dit betekent nog even doorbijten. Als 

de vorst geen roet in het eten gooit moet het 

project in mei kunnen worden afgerond. 

 

Wat dan rest is de tweede fase waaraan nog 

gewerkt moet worden. Een recreatie/sportruimte 

ter vervanging van de huidige gymnastiekzaal die 

al afgeschreven is. Daarvoor zullen alle krachten 

in het dorp gebundeld moeten worden. Gelukkig 

hebben we nog wat tijd. 

 

Ook zou het mooi zijn als het TIP een plek vindt 

bij Dúndelle. De meeste bezoekers komen daar 

en ook parkeerruimte is ruim voorhanden. 

 

Hondenbezitters opgelet  

De nieuwe algemene politieverordening is 

aangenomen. Daarin staat dat iedere 

hondenbezitter bij het uitlasten van de hond een 

plastic zakje bij zich moet hebben om de 

uitwerpselen van de eigen hond op te rapen . 

Gelukkig staan er nu een aantal 

hondenpoepbakken in Bakkeveen. Daarin kunt u 

de volle zakjes kwijt. 

 

Te hard rijden 

Er wordt geregeld geklaagd over te hard rijden 

met name op de Tjerkewal, en Foarwurkerwei. 

De kans bestaat dat er gecontroleerd gaat 

worden. 

 

Wensen voor 2016 

 Een prachtig parkeerterrein bij de duinen, 

een echt visitekaartje voor het dorp 

Bakkeveen 

 Start woningbouw hoek 

Mjumsterwei/Tsjerkewal (er is nog niets 

bekend) 

 Groeiende samenwerking tussen de twee 

basisscholen vooruitlopend op de geplande  

nieuwbouw. 

 Een klimtoren voor de survivalvereniging 

 Een mooie,  in oude glorie herstelde, 

Slotleane 

 Groeiende samenwerking tussen de 

verenigingen in Bakkeveen 

  

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Oud en nieuw viering 

 

Nu 2016 al een dag op weg is, kan er even worden 

teruggekeken op de jaarwisseling in Bakkeveen. 

Ooit was het carbidschieten eerst midden in het 

dorp achter de gymzaal, daarna naar de Mandewijk 

verhuisd en vervolgens naar de Nije Drintsewei. Op 

31 december 2015 was de locatie een weiland aan 

de Mjûmsterwei een paar 100 meter buiten de 

bebouwde kom. Het carbidschieten vond plaats in 

een professionele omgeving: een grote tent, 

verlichting en toiletvoorzieningen ter plaatse. Deze 

extra faciliteiten waren aanwezig, omdat het 

nachtelijke nieuwjaarsfeest niet in het centrum in 

dorpscafé De Brink zou worden gehouden, maar 

ook op het terrein aan de Mjûmsterwei.  

 

Voorafgaand het carbidschieten moesten de 

paarden die in de weilanden stonden, tijdelijk naar 

een andere locatie worden verhuisd. De 

Carbidploeg had een kleine 30 melkbussen en een 

paar omgebouwde LGP tanks opgesteld. Van 13:30 

tot ca 17 uur werd er stevig geknald. Dit leverde 

ook veel bekijks op. Het was een komen en gaan 

van mensen uit Bakkeveen en omliggende dorpen. 

Ook mooi de gelegenheid om met een pilsje of 

glühwein terug te kijken naar 2015. Dit jaar waren 

er oliebollen en broodjes knakworst verkrijgbaar. 

Je moest zelf zorgen voor de oordopjes…. Het 

carbid werd net zoals andere jaren beschikbaar 

gesteld door Carbidbus.nl (Van der Veer). De 

rijplaten, gesponsord door Gebr. Kok, waren zeker 

geen overbodige luxe: vrijwel geen modder in de 

natte weilanden. 

 

Om 0:30 uur ’s nachts begon het nieuwjaarsfeest 

van Noovids en café De Brink. Het is de gehele 

nacht druk geweest in de tent. Op een bepaald 

moment waren alle kaarten uitverkocht en 

moesten bezoekers worden teleurgesteld. De sfeer 

in de tent is de gehele nacht steeds erg goed 

geweest. Er was sprake van veel saamhorigheid. 

Er zijn in het geheel geen incidenten of opstootjes 

geweest. Een feest zoals een feest hoort te zijn, 

aldus de organisatoren.  

 

De avond werd ingevuld door de Noovids Drive-in 

show en zanger Douwe Kamminga. Het punt van 

de geluidsoverlast was een continu punt van 

aandacht. In de tent was nog redelijk een gesprek 

te voeren. Buiten was het vrijwel windstil en het 

geluid droeg ver in de relatief koude nacht. Op 

basis van enkele reacties kan geconcludeerd 

worden dat het geluid in delen van Bakkeveen 

hoorbaar was en dat de bassen af en toe (te) sterk 

waren.  

Iemand mailde dat de ramen in de sponningen 

trilden, maar dat was van de doffe dreunen van 

het carbidschieten.  

Globale conclusie is dat het carbidschieten en 

nieuwjaarsfeest heel goed zijn verlopen. Het is aan 

de organisatoren of hier een vervolg op komt en 

welke aanpassingen op basis van evaluatie 

doorgevoerd worden. 

 

Toch incidenten 

In Bakkeveen was het gedurende de nacht erg 

rustig. Toch zijn er 3 incidenten gemeld via het 

artikel op www.bakkeveen.nl . 

Het ludieke incident was een fiets van een bewoner 

van de Nije Drintsewei: deze kon hij terugvinden 

hoog in een boom aan de Mjûmsterwei. 

Vervelend was de melding dat op Douwelan 3 een 

palen-omheining van de tuin is vernield en er 

enkele jonge bomen zijn omgezaagd. De bewoner 

heeft op www.bakkeveen.nl een oproep gedaan 

wie de 2 jongens op de scooter waren die in de 

nieuwjaarsnacht rond half 3 daar zijn geweest. Wel 

is bekend dat ze een handcirkelzaag bij zich 

hadden. Op basis van reacties zou het vrijwel 

zeker zijn dat dit duo ook in Wijnjewoude schade 

heeft aangericht en dat de politie ook naar hen op 

zoek is. Een incident dat eigenlijk niet gerelateerd 

is aan de jaarwisseling. 

Traditioneel is het “vreugdevuur” op de hoek 

Merskekamp/Greate Kamp. Even traditioneel is dat 

veel wat naar de stort in Gorredijk had gemoeten, 

hier wordt verbrand en de restanten blijven liggen. 

De gemeente haalt dit dan meestal op. Eigenlijk 

wel vreemd dat de gemeenschap op moet draaien 

voor de troep van enkelen. Alternatief is de troep 

te laten liggen; buurtbewoners weten vast wel wie 

de veroorzakers zijn en kunnen dit zelf oplossen… 

Een voornemen voor volgende jaarwisseling ? 

 

JanvD

 

Poll 
Op www.bakkeveen.nl wordt regelmatig een poll (”een stelling”) gepubliceerd. Voor kerst luidde de poll 

“Aanpakken van de snelheid van autoverkeer door Bakkeveen (langs de vaart), wat is nodig?” Op basis 

van 132 unieke stemmen was de uitslag: 

 Er wordt helemaal niet te snel door Bakkeveen gereden (36%, 47 stemmen) 

 Vaker snelheidcontrole uitvoeren (23%, 31 stemmen) 

 Laat maar, niets helpt echt (21%, 28 stemmen) 

 Asfalt door klinkers vervangen (8%, 11 stemmen) 

 Een paar wegversmallingen met hekjes plaatsen (zoals op de Mjumsterwei) (6%, 8 stemmen) 

 Betonblokken plaatsen zoals in Frieschepalen (5%, 7 stemmen) 

Op basis van bovenstaande zullen er hoogstens een paar snelheidscontroles worden uitgevoerd. 

http://www.bakkeveen.nl/2015/12/poll-aanpakken-van-de-snelheid-van-autoverkeer-door-bakkeveen-langs-de-vaart/
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Bij ons in het dorp 

 

Heika Jongstra 
door Henk Marinus 

 “Kees, wat is een stroomprikker ? “ 

De juf geeft aan een deel van haar 

gecombineerde klas opdracht om een 

opstel te schrijven over “Wat je later wil 

worden”. Zij kan dan met een ander deel 

van de klas iets anders doen. 

Kees, de jongste zoon van de plaatselijke 

veehandelaar, mag zijn opstel voorlezen. 

Kees wil natuurlijk net als zijn vader 

veehandelaar worden. “En als de koe dan 

niet in de aanhangwagen wil dan gebruik ik 

de stroomprikker” leest Kees voor. De juf, 

niet ingevoerd in het boerenleven, heeft 

geen idee heeft wat een stroomprikker is 

vraagt aan Kees “Kees wat is een 

stroomprikker”. 

Kees stom verwonderd van de domheid van 

zijn juf zegt: Juf, dat is zo’n ding met twee 

van die dingen er aan en die druk je dan 

tegen de kont van de koe en dan gaat hij in 

de wagen”. 

  

Dit is één van de tientallen verhalen die Heika 

Jongstra over haar werkzame leven als 

onderwijzeres kan vertellen. Het heeft op de juf 

indruk gemaakt, maar op een reünie van de 

school, een jaar of vijftien later, wist Kees het 

ook nog. 

 

Heika Jongstra, die vele jaren aan de 

Foarwurkerwei heeft gewoond samen met haar 

man Pieter, is na het overlijden van Pieter 

verhuisd naar de Greate Kamp. Dat Heika 

onderwijzeres is geweest zie je meteen als je 

binnenkomt, want daar hangt een levensgrote 

leesplank aan de muur, die de meester en juf 

destijds gebruikten om de kinderen te leren 

lezen. 

 

Dat Heika 

onderwijzeres is 

geweest is niet 

verwonderlijk, 

want ze wordt als 

dochter van 

meester Brouwer 

in 1949 in 

Reeuwijk geboren.  

 

 

 

 

 

 

 

Haar vader, die in het Noorden van het land 

geen baan kon krijgen, ging in 1931 als vrijgezel 

naar Reeuwijk. Hij trouwde in 1947 met een 

meisje uit het Grunningerland met Heika als 

resultaat. 

Omdat de moeder van Heika niet kon aarden in 

het westen en bovendien een hekel had aan het 

waterland gingen ze in 1954 naar 

Zuidlaarderveen, waar vader Brouwer hoofd van 

de school werd.  

 

  

Ze woonden daar nog 1½ jaar in het oude 

schoolhuis en ging naar school in de oude school 

met nog echte bankjes en de WC’s buiten. In 

1956 kwam er een nieuwe school.  

Na de lagere school ging Heika naar de MULO in 

Zuidlaren, ongeveer 7 km fietsen. Het was voor 

haar gevoel een grote school met 400 

leerlingen. De MULO werd succesvol afgerond en 

het resultaat was, dat Heika, een vroege leerling 

zoals dat toen heette, al met haar 15e naar de 

kweekschool ging (tegenwoordig heet dat 

Pedagogische Academie). 

 

De jongens van 19 jaar, die bij haar in de klas 

zaten, vonden het maar vreemd zo’n klein 

meisje. Dat het ook erg jong was deed later wel 

blijken, want Heika deed 6 jaar over de 4 jarige 

opleiding.  

Op 11 mei 1971 haalde Heika de gewone akte 

en op 1 juni 1971 kon ze beginnen als 

onderwijzeres aan de lagere in De Groeve. Het 

was een twee mans school, dus met 3 klassen in 

één lokaal.  

  

Meester Brouwer 
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In het begin natuurlijk heel erg wennen, maar 

ze had steun aan haar vader, maar die kon 

Heika aan het begin van het nieuwe schooljaar 

niet vertellen, hoe ze kinderen nou schrijven 

moest leren, want hij had zelf nooit lagere 

klassen gehad.  

 

Maar de onderwijzeres, die bij haar vader aan 

school stond, leerde haar de kneepjes van het 

vak. 

De school was voor die tijd al modern ingericht 

met tafeltjes en stoeltjes.  

Voor het schrijven werd gebruik gemaakt van 

het boekje “Eerst duidelijk, dan snel” 
waarin je op overtrekblaadjes en met potlood de 

letters moest naschrijven. Later mocht je het 

potlood verruilen voor een ballpoint. De 

kroontjespen en de inktpotten waren al verleden 

tijd. 

Wel was er nog discipline en moest je  “mooi” 

zitten en de armen over elkaar. 

 

Voor lezen werd gebruik gemaakt van de 

leesplankjes en de doosjes met losse letters. 

Een klein doosje met letters voor de bovenste 

regel en een groter doosje voor de onderste 

regels. Bij het leesplankje hoorde een grote 

leesplank voor de juf of de meester en voor de 

kinderen veel leuker, de grote vertelplaat van 

Jetzes, waar een heleboel verhalen bij hoorden.  

Ook hoorde er een leerboekje bij en kaarten met 

oefeningen.  

De aanvankelijke leesplank is later herzien 

omdat de letters a en g  te moeilijk waren voor 

de kinderen, zij werden vervangen door a en g. 
 

Bladerend door informatie, die ik van Heika heb 

meegekregen, zie ik dat de leesplank al lang 

bestaat. In het museum in Enkhuizen hangt een 

leesplank uit 1905. 

 

 

Heika stond al jong voor de klas 



10 

  



11 
 

Deze analytisch synthetische methode werd later 

vervangen door de synthetisch analytische 

methode of met andere woorden: vroeger 

werden eerst de letters geleerd en later de 

woorden en nu eerst de woorden (roos, vuur 

enz) en later de letters. De eerste methode 

heeft het vele tientallen jaren uitgehouden en de 

laatste bestaat inmiddels ook al meer dan 50 

jaar. 

 

Maar met de oude methode werkte het goed 

“Voor de herfstvakantie konden de kinderen alle 

woorden van één lettergreep lezen” zegt de nog 

steeds een beetje trotse juf.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heika trouwde in 1977 met Pieter Jongstra en 

ging daarna op de boerderij aan de 

Foarwurkerwei wonen. Aanvankelijk was er aan 

de boerderij veel op te knappen, maar toen alles 

in wat rustiger vaarwater kwam, werd zij in 

1978 invaljuf aan de lagere school in ons dorp. 

Dat heeft ze tot 1996 gedaan. Zij heeft dus 

gedurende lange tijd de ontwikkelingen in het 

onderwijs kunnen volgen. Maar laptops, tablets 

en een digibord zijn haar vreemd. 

 

Als wij het over rekenen hebben komt 

onmiddellijk de methode “Naar zelfstandig 

rekenen” op de proppen. Een in haar tijd 

geïntroduceerde methode, meer gebaseerd op 

wiskundig inzicht, mislukte. 

 

Nog steeds vindt ze dat de oude methode met 

veel automatismen goed is. Ze zegt “Sommige 

dingen moet je niet hoeven uit te rekenen, die 

moet je weten. Het antwoord op de som 7 x 12 

moet je gewoon uit je hoofd weten.  Als je dat 

niet weet dan moet je gebruik maken van een 

rekenmachine en dat is helemaal niet nodig.” Ze 

herinnert zich nog dat de schoolinspecteur, die 

destijds bij haar op school kwam nadrukkelijk 

hamerde op het leren van tafels. 

 

Feitenkennis vindt Heika belangrijk en als ze dat 

gezegd heeft, ratelt ze zo een rijtje Duitse 

zelfstandige naamwoorden op die een 

afwijkende meervoudsvorm hebben. 

 

Heika had zich, een schooljuf eigen misschien, 

goed voorbereid op ons gesprek en heeft veel 

boeken, foto’s en papieren opgezocht. Omdat 

veel daarvan een mooie kijk geven op de 

“verleden tijd” is dit artikel daarmee rijkelijk 

voorzien.  
Die domme juf, die niet eens weet wat een “ 

stroomprikker” is heeft wel haar eigen mening 

over het huidige onderwijs. 

  

 

Henk Marinus

  

Voorbeeld van een leskaart, op de 

achterzijde van de kaart stonden 

de goede antwoorden. 

Dit is een blad uit het leer- 

leesboekje dat hoort bij de 

leesplank. 
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Uit de praktijk van de notaris 

Steeds vaker ruzie in families 
 

Conflict tot aan sterfbed geen uitzondering 

Van je familie moet je het niet hebben. 

 

In de afgelopen drie jaar is het aantal 

familieruzies, meestal over geld of erfenissen, flink 

gestegen. Had in 2013 nog 33 procent geen 

contact meer met een of meer familieleden, dit 

jaar is dat percentage gestegen naar 47. Dit blijkt 

uit de jaarlijkse familiemonitor van Netwerk 

Notarissen, een kennisinstituut van de grootste 

notarissenkoepel. 

 

Familieleden verbreken vooral het contact met 

elkaar omdat er ruzie is geweest. Deze ruzies gaan 

vooral over geld en erfenissen. 

Daarnaast zien we in het onderzoek dat 25 procent 

geld heeft geleend van familie. Vaak wordt dat niet 

vastgelegd in een contract en komt er later ruzie 

van. 

Opvallend is dat de bonje vooral is tussen de 

geslachten. Broers en zussen maken elkaar 

jarenlang het leven zuur. Liefst in 67 procent van 

de gevallen wordt het contact binnen families 

verbroken tussen broers en zussen. Als de ouders 

nog leven maar niet meer zelfstandig wonen, staan 

broers en zussen lijnrecht tegenover elkaar. Ruzies 

tot aan het sterfbed van de ouder zijn geen 

uitzondering blijkt uit het onderzoek. 

 

Een voorbeeld: 

Een man woonde in het buitenland toen zijn zus de 

dagelijkse zorg voor zijn moeder op zich nam. De 

zus bracht de moeder expres slecht onder om 

kosten uit te sparen en zo de erfenis te vergroten. 

 

Verschillen in leefwijze en opvattingen spelen, 

naast geld, ook een rol. Er is in gezinnen in 

Nederland niet altijd even veel ruimte en respect 

voor andere opvattingen. Vooral niet tussen broers 

en zussen. 

 

Schoonkinderen 

Ook tussen ouders en kinderen is het lang niet 

altijd koek en ei. In 16 procent van de verbroken 

contacten gaat het om de relatie tussen de ouders 

en kinderen. Dit kan een reden zijn om die 

kinderen te onterven. Maar ook ouders die hun 

kinderen nog wel spreken geven in het onderzoek 

aan, hun kinderen te willen onterven. Vaak zijn op 

geld beluste schoonkinderen hier een reden voor. 

Overigens is sinds 2003 het onterven van kinderen 

makkelijker geworden. De familiemonitor geeft aan 

dat 13 procent van de ouders hun kinderen willen 

onterven. 

 
 

 

 

uw team van  

notariële  

specialisten 

 

 

testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | 

nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | 

huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | 
   

koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | 

vereniging | stichting | B.V. (oprichting en statutenwijziging)  

aandelenoverdracht 
 

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis 

vraag vrijblijvend informatie en/of offerte 

www.bvwnotarissen.nl | info@bvwnotarissen.nl 

☎ 0512-512205 | Stationsweg 49, 9201 GH Drachten 
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“It Klapstik”  troch Nij Bigjin                     

 
Tijdelijk ziekenhuis in Dùndelle te Bakkeveen  
 

Vanaf 23 januari 2016 bouwt toanielferiening Nij Bigjin een deel van de zaal van Dúndelle  

om tot een echte ziekenhuiszaal. Vanaf 29 januari is het ziekenhuis open voor het publiek. 

In dit ziekenhuis gebeuren de meest vreemde zaken en liggen er patiënten met nogal wonderlijke 

aandoeningen.  

 

Teun en Nicolet ha in slim auto-ûngemak hân 

en Rebekka leit der mei galstienen.  

De frou fan Teun freget har ôf wa’t Nicolet is en 

wat dy by har man yn’e auto die.  

Rebekka tinkt dat har galstienen troch de 

spritskoeken komme en easket skeafergoeding 

fan de fabrikant. En wat docht de clini-clown 

nùver mei de ferpleegkundige en wat is de rol 

fan de jonge dokter Sep. Sitte de diëtist en de 

fysiotherapeut wol goed yn hun fel en wat foar 

nuvere praktyken  binne dy op ’t spoar. Soe de 

haaddokter de Geus de saken wol goed yn de 

han hâlde kinne. 

 

 

Hoe dan ook het worden weer 5 toneelvoorstellingen  

vol verrassende wendingen en humor. 

 

De voorstellingen zijn op: 

 

Vrijdag en zaterdag 29 en 30 januari   

Vrijdag en zaterdag   5 en   6 februari  

Aanvang is om 20.00 uur  

Entree prijzen: Voorverkoop € 7,00 en aan de zaal € 9,00 

 

 

Woensdag 3 februari 

Aanvang 14.00 uur entree € 5,00 alleen aan de zaal  

Leerlingen van de basisschool entree € 2,50 

 

 

De kaartverkoop start op 22 januari. 

Voor 29 en 30 januari bij Lenie Bouma,  Alde Drintsewei 12 Bakkeveen, Telefoon 06 27 41 42 27 

Voor   5 en   6 februari bij Griet Kootstra, Dwarskamp 29, Bakkeveen,    Telefoon 0516  541925 

Er zijn maximaal 125 kaarten per voorstelling.  

 

Volg ons ook op, 

          www.bakkeveen.nl/verenigingen 

          

Nij Bigjin - toanielferiening 

 

Wij zien u graag en wensen u alvast een prettige voorstelling. 

 

Toanielferiening Nij Bigjin 

 

 

 

http://www.bakkeveen.nl/verenigingen
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Verbouwing apotheekhoudend huisartsenpraktijk Bakkeveen 
 

Het wordt tijd voor een groter pand  
 

Door alle veranderingen in de zorg zijn wij 

genoodzaakt om het aantal spreekkamers te 

vermeerderen. Om dit te kunnen realiseren gaan 

we in het eerste kwartaal van 2106 van start met 

de verbouwing van de huisartsenpraktijk aan de 

Weverswal 6.   

 

Wij kijken er naar uit om met frisse blik de praktijk 

te gaan herindelen, het aantal kamers te 

vermeerderen en alle ruimtes op de begane grond 

te houden.  

Daarnaast zal fysiotherapie praktijk Goren 

onder hetzelfde dak komen.  

  

 

Tijdens de verbouwing is parkeren achter de 

praktijk niet mogelijk. Ook kunt u hinder ervaren 

gedurende het spreekuur.  Wij hopen op uw 

begrip. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met de huisartsenpraktijk. 

 

Team apotheekhoudend huisartsenpraktijk 

Bakkeveen 

Weverswal 6 

9243 JL Bakkeveen 

Telnr: 0516-541350 

www.jehuisarts.nl 

  Rechts het bestaande gebouw aan de Weverswal; daarachter komt, als plat dak, de 

nieuwbouw van zowel de Huisartsenpraktijk als Fysiotherapie. Aan de achterzijde blijft na 

voltooiing van de uitbreiding parkeerruimte over. De plattegrond vind je op de volgende 

pagina. 
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Verslag van de soos 55+ Bakkeveen 
16 december 2015 

 

Op deze woensdag vierde de soos 55+ het 

kerstfeest. Engel en Andries hadden de grote zaal 

van Dúndelle mooi versierd in kerstsfeer. Onder 

het genot van een kopje koffie en een kerstkrans 

opende Iskje de middag en heette iedereen van 

harte welkom. Ze haalde in haar welkomstwoord 

even aan, dat iedereen blij was dat Marieke 

Haisma er ook weer bij was. 

Iskje las een gedicht voor,  

getiteld “Onze woning”. 

 

Daarna las Heika het kerstevangelie. Na nog een 

kopje koffie met een snoepje las Iskje het 

verhaal genaamd “ Johnny “voor. Na een korte 

pauze, waarin fris of een borrel werd geschonken 

zongen de” Dúnsjongers “ enkele kerstliederen.  

 

Om ± 18.00 u begonnen we aan de koffietafel, 

die rijk gevuld was met allerlei soorten brood, 

kaas, vleeswaren, jam en een kroket voor 

iedereen.  

 

Iedereen kreeg na afloop een door Riek gemaakt 

lampionnetje met een “waxinelichtje op 

batterijen “mee naar huis.    

 

Iskje sloot deze bijzonder sfeervolle bijeenkomst 

af met iedereen prettige kerstdagen en een 

gelukkig en gezond 2016 toe te wensen. 

 

Onze volgende bijeenkomst is op  

woensdag 13 januari 2016.  

Aanvang 14.00 u, dit is onze Nieuwjaarsborrel. 

De heer Jacob Bijlsma, oud medewerker 

Staatsbosbeheer, laat dia’s zien over de natuur in 

Friesland.  

 

Bent u nog niet op de soos 55+ geweest en lijkt 

het u leuk, kom eens een keer kijken en proef de 

sfeer eens. U bent van harte welkom. 

 

Vr.gr. Heika 
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 Daghap 
 

Donderdag 7 jan   Hete Bliksem met gehaktbal 

 

Donderdag 14 jan Lasagne & salade  

 

Donderdag 21 jan Stamppot boerenkool met worst 

 

Donderdag 28 jan Shoarmaschotel met salade 

 

Donderdag 4 feb Chili con carne met salade   

 

  

Kosten: €10,-, inclusief 1 

consumptie & een toetje. 

 

Aanschuiven kan vanaf 18.00 uur 

tot 19.00 uur 

 

Van te voren aanmelden wordt op 

prijs gesteld, dat kan via 

Facebook of een telefoontje naar  

0516-541388 of  

cafedebrink@live.nl  

Wij hebben een showmodel staan bij tuincentrum Hans Menken  

www.annoshoutbouw.nl 
 

http://www.annoshoutbouw.nl/
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Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond 
Afdeling Bakkeveen. 
 

 

Dinsdag 15 december was de Kerstviering met 

broodmaaltijd, vandaar we begonnen om 17.30 

uur. 

 

We werden welkom geheten door de voorzitter 

van deze avond Jeltje Heida. Aan het begin van 

de avond was er eerst een moment stilte om het 

overlijden van Hilly Veenstra te gedenken. 

Zij was altijd een trouw lid en bestuurslid van 

onze vereniging geweest. 

 

Daarna was er de Kerstviering met een  

kerstliturgie die was geschreven door Joke 

Verweerd met de titel 'Opluisteren'. We hadden 

deze avond een koor, samengesteld door een 

aantal dames 

van onze eigen afdeling 

die een aantal liederen 

voor ons  zong. Kiertje Flapper begeleide ons 

deze avond op het orgel. 

 

Volgende ledenvergadering 

 

Dinsdag 12 januari is de Jaarvergadering.  

Deze bijeenkomst wordt gehouden in het 

bijgebouw van de Geref. Kerk de Mande, 

Tjêrkewâl 20. 

Aanvang 19.30 uur en ook u bent van harte 

welkom. 
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      Tonielferiening “Sigerswâld” spilet: 

          

 

Wat in skrik! 
 

In kluchtich blijspul fan Henk Sloots 

                                       

 

We spilje it stik op: 

 

 

Tongersdei 21 Janewaris om 14.00 oere. 

 

en op 

 

Sneon 23 Jannewaris om  20.00 oere. 

 

 

Berend, al jierren troud mei Sippy, hat sûnder 

dat hy it wit in dochter, en dy is op syk nei him. 

Sy hat it programma Spoorloos ynskeakele om 

har te helpen. Dy ha, sûnder dat Berend der erch 

yn hat, regele, dat Maaike in keamer hiert by 

Sippy, dy't by harren oan hûs in B&B hat. 

 

As Berend in  brief kriget fan Spoorloos, dat der 

in frou op syk nei him is, brekt by him panyk ut, 

want Sippy mei dit út noch yn witte dat hy in 

dochter hat. Hy skeakelt syn maat en kollega 

Sjoerd yn om him te helpen, mar hy wurket him 

hoe langer hoe mear yn de nêsten. 

 

Wolle jim witte hoe dit ôfrint? 

 

Kom dan nei doarpshus “Uthof”, yn Sigerswâld. 

 

Oan’t sjen!   
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Zonnebloembezoek aan de kersttuin 
 

Tuindorado in Drachten verandert ieder jaar van 

tuincentrum in een prachtige "Kersttuin".   

Donderdag 10 december werden 49 gasten en 

hun begeleiders welkom geheten bij de ingang 

van Tuindorado. Enkele vrijwilligers van de 

Zonnebloem deelden koffiebonnen uit.  

Met deze bonnen kon iedereen zelf bepalen 

wanneer ze de koffie/thee met eventueel  

apfelstrüdel, wilden nuttigen. 

Sommige deelnemers zijn voor de eerste keer 

mee en komen ogen tekort om al het moois te 

aanschouwen. De bewegende ijsberen waren ook 

dit jaar weer present evenals skihutten en 

glühwein. 

 

Men kon zich 

laten fotograferen in een winters sfeertje, 

namelijk in een arrenslee getrokken door heuse 

rendieren. Met op de achtergrond  prachtig 

opgetuigde kerstbomen en bergen met 

besneeuwde toppen.    

 

Dit jaar was het toch net wat anders dan 

voorgaande jaren, veel natuurlijke materialen 

bijv. kerstbomen van latjes en vele andere 

houten versieringen. 

 

De koffiecorner is bijna twee keer zo groot 

geworden en men kon hier aangenaam zitten om 

koffie/thee te nuttigen en even uit te rusten. 

Vanaf deze plek had je een prachtig zicht op alle 

versieringen, gekleurde ballen en verlichte 

kerstbomen, alles gerangschikt op kleur. 

  

Kortom, een geslaagde ochtend, dankzij de 

vrijwilligers en het Hulpmiddelencentrum, wat 

rolstoelen beschikbaar stelde. 

 

Namens de Zonnebloem afd. Ureterp e.o., 

Antje Berga 
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Wat hebben we de afgelopen maand gedaan? 
 

Heeeeel veeeeel, maar het HOOGTEPUNT was ons 70 jarig 
jubileumfeest in Dúndelle op 10 december. 
Geweldig leuke artiesten ter opvrolijking, heerlijk eten, 
gemaakt door Engel en Co, kortom een prachtig feest dat 
we niet gauw zullen vergeten!  
 
Het was het allerlaatste lustrumfeest dat bekostigd is door 
de opbrengst van onze braderiekraam.  
Riek en haar braderievrouwen stoppen ermee! 

  

 

 

De braderievrouwen maakten dit 
prachtige boek, waar alle aanwezigen 
hun naam in hebben gezet.  

Mick en Sugar, een vrolijk stel, dat ook 
nog erg mooi kon zingen, fleurde de 
avond op! 
 

 

 

Iedereen had een “kaal” masker 
ontvangen, dat thuis moest worden  
versierd. De resultaten waren 
schitterend. 

Sita, Roelie, Truus en Agaath, de harde 
kern van de braderievrouwen kregen een 
welverdiend afscheidscadeautje van het 
bestuur.  

De kleurenfoto’s kun je in de digitale versie van de Slûswachter bewonderen. 
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Nog een aardigheidje erbij voor de 

kersttafel. 

Ook voor Evert Russchen en Henk Marinus 

een presentje vanwege hun jarenlange 
trouwe inzet. Die twee hebben voor de 
braderie heel wat gezaagd en 
getimmerd. 
 

 

 

Riek krijgt een vrolijke lapjesdeken, die 
gemaakt is door de vrouwen van de 
Nifelclub. 

Het publiek geniet mee.  We telden 84 
fleurige vrouwen in de zaal! 
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Toen kwam de FLASHMOB. Een prachtig lied 
op de muziek van It Feintsje van Menaam. 
Tekst van Fokje Hoogeveen. Telkens 
sprongen er 3 vrouwen overeind om een 
couplet te laten horen. Ria de Haan 
begeleidde het geheel op haar accordeon. 
Een groot succes. 

 

 

 
 
Riek was tijdens haar dankwoord niet 
meer te stuiten.  
Als SUGAR niet had ingegrepen zou ze er- 
bedekt door alle serpentines- nu NOG 
zitten.  

 

De kleurenfoto’s kun je in de digitale versie van de Slûswachter bewonderen. 
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Een ander hoogtepunt van de avond was 
het verrukkelijke, gevariëerde eten. Het 
smaakte niet alleen erg lekker, het zag er 
ook nog eens prachtig uit.  
 

Alles klaargemaakt door onze Engel  met 
assistentie van….. 

  

…. deze jongeman. En uiteraard was daar ook Andries…altijd 
vriendelijk en van Alle Markten thuis.  
 
Petra de Jong 
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Aan het eind van de avond kregen alle 
leden dit fraaie presentje mee naar huis.  
Geheel in braderiestijl vervaardigd. 
 
Op naar het volgende lustrum!  
 
 
 
 

Het bestuur van de Vrouwen van NU 
Bakkeveen wenst iedereen  

een 2016  
vol 
nieuwe ideeën 
saamhorigheid  
respect voor elkaar  
energie 
moed 
en 
zoveel mogelijk gezondheid ! 
 

 
  

De kleurenfoto’s kun je in de digitale versie van de Slûswachter bewonderen. 

Tot aan voorjaar alleen  

op zaterdag en zondag 

geopend  

van 13:30 – 15:30 uur 
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Sociaal Cultureel Werk 
 

Zaalruimte
Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een 

bijeenkomst houden en heeft deze een 

sociaal/educatief karakter dan kan SCW-Dúnhoeke 

deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons 

doel gehandhaafd blijft. Ook het bevorderen van 

vrijwilligersactiviteiten en gespreksgroepen is een 

onderdeel van onze doelstelling. 

De zaal is voor deze activiteiten €7,50 per 

dagdeel beschikbaar. 

 

Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 06-

51175883 of e-mail: janvd@bakkeveen.nl 

 

Kijk op 

www.bakkeveen.nl/

dunhoeke voor de 

actuele agenda en 

geboekte uren van de zaal.  

 

Vind je organiseren lastig, maar heb je wel een 

goed idee?  

Geef het aan ons door en wij proberen je verder te 

helpen. 

Greetje Scholte: 06-49893506 of Christien 

Buisman: 06-15344706 of mail je vraag naar: 

cursus@bakkeveen.nl 

 

Woensdagmiddag knutselclub 

Op de woensdagmiddag is de kinderclub. 

Kinderen vanaf 7 jaar tot einde 

basisschool kunnen op de 

woensdagmiddag van 13:30 tot 15:00 

uur creatief bezig zijn. Wat kun je dan 

doen? Knippen, kleien, figuurzagen, 

borduren, timmeren, plakken, kleuren, 

verven, krimpen, hamakralen, 

pergamano, rubber, etc.  

De kosten bedragen slechts € 1,-- per 

keer en er zijn 6 vrijwilligers die de 

activiteiten begeleiden. 
 

 

 

 

Popkoor 
Ook in 2016 zijn er weer workshops 

popkoor. Wil jij ook hieraan meedoen? Dat 

kan, je kunt 1x vrijblijvend meezingen om 

te kijken of het iets voor je is. 

We starten weer op woensdagavond 6 

januari en het is van 20.00 tot 22.00 uur in 

Dúnhoeke.  

De overige data zijn: 

20 januari, 3 februari, 17 februari, (2 maart 

niet i.v.m. krokusvakantie), 16 maart, 30 

maart, 13 april en 27 april. De kosten zijn ca 

€ 40,-- in totaal. 

Dus kom gerust langs in Dúnhoeke (bij 

zwembad). 

 

Zangtips(les) 
In januari wordt ook weer begonnen met 

een nieuwe reeks zangtips(les) onder 

leiding van zangdocente Marjan 

Holtrop. 

Kosten: 

3 personen €12,50 per les (0.45 uur) pp 

2 personen €15,- per les (0.45 uur) pp 

1 persoon €22,50 per les (0.45 uur) 

1 reeks bestaat uit 7 lessen die 

plaatsvinden op de namiddag van de 

woensdagen, 1x per 2 weken. Tijd wordt 

nader bepaald, naargelang de opgave.  

Startend op 13 januari. Ook is het 

mogelijk om 20 januari te beginnen (en 

dan ook tweewekelijks.) 

Voor meer info kun je mailen 

naar marjanholtrop@tele2.nl

Er is (ook ’s avonds) weer ruimte in de zaal van Dúnhoeke om 

cursussen en workshops te organiseren.  

De kosten zijn erg laag (€ 7,50 per dagdeel).  
Mail naar Jan van Dalen (janvd@bakkeveen.nl) om de zaal te bespreken. 
 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/dunhoeke
http://www.bakkeveen.nl/dunhoeke
mailto:marjanholtrop@tele2.nl
mailto:janvd@bakkeveen.nl
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Jeugd voetbal VV Bakkeveen 
 

Het is al weer winterstop na een boeiende eerste 

seizoenshelft. Alle teams hebben prima 

gepresteerd. Wat zelfs resulteerde in één 

Kampioens team, de D1 is kampioen geworden in 

een competitie waar het tot de laatste wedstijd 

spannend bleef. Maar D1 eindigde op gelijke 

punten met opponent Mildam maar had toch een 

beter doelsaldo.  

D1 Gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

 

Ook is het aantal jeugd leden flink toegenomen 

waar we als VV Bakkeveen heel blij en trots om 

mogen zijn. Hierdoor zullen we na de winterstop 

met twee extra teams de competitie in gaan. Te 

weten een F3  en een D2.  

 

Momenteel is het Kerstzaaltoernooi voor de A,B 

en C Junioren nog gaande, de B- Junioren 

hebben zich in ieder geval geplaatst voor de 

Finale op 2 januari in Franeker. 

 

Op 9 januari hebben we voor een jeugd (F, E en 

D Pupillen en C Junioren nog een zaal toernooi). 

Trainingen zullen weer beginnen vanaf 4 

januari. 

We gaan dan ook met veel PLEZIER de tweede 

seizoenshelft in. 

 

Jeugdcommissie VV Bakkeveen 

 

  

Voorzitter Piet Douwsma 06-10862007 piet-d@live.nl 

Secretaris Evert Fokkema (a.i.)06-27308165 vvjeugdvoetbal@ziggo.nl 

Penningmeester + PR Henri v/d Belt 06-51920696 henritruus@hetnet.nl 

Bestuurslid kantine & activiteiten Ronald Fokkema 06-25061123 ronald@beijk.com 

Bestuurslid accomodatiebeheer Joop Nieuwdam 06-55346969 j.nieuwdam@home.nl 

Bestuurslid Janny Kootstra 06-22045573 kootstrajj@hotmail.com 

 

Wedstrijdsecretaris senioren Evert Fokkema 06-27308165 vvjeugdvoetbal@ziggo.nl 

  

Jeugdcommissie 

Voorzitter/ wedstrijdsecr. Jeugd Evert Fokkema 06-51624065 vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

Penningmeester + PR Moriah Valk 06-27255965 tootymoor@hotmail.com 

 

Wedstrijd consul:  J. van der Meulen 0516-541736 

 

 

 

 
 

Voetbalvereniging Bakkeveen 
Opgericht juni 1929 
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Hieronder de Eindstanden van de Pupillen teams en de tussenstanden van de 

Junioren teams: 
 

  A Junioren Tweede Klasse:  Tussenstand   C Junioren Tweede Klasse: Tussenstand 
Pos  Aantal 

wedstrijden 

punten voor Tegen Pos  Aantal 

wedstrijden 

punten voor tegen 

1 Niekerk A1 10 25 42 23 1 RWF C1 11 33 75 4 

2 Tynaarlo A1d 11 25 35 17 2 Heerenveen Boys C3 12 28 55 20 

3 Noordwolde A1 11 24 45 18 3 D’broek/Makkinga C1 10 24 50 20 

4 Bakkeveen A1 12 23 38 29 4 Drachten C2 12 21 35 30 

5 TLC A1d 9 19 30 16 5 SJO Oostenburg C2 11 19 25 26 

6 S.V. Haulerwijk A1 9 16 33 22 6 Drachtster Boys C3 12 19 26 35 

7 Pelikaan S A1d 11 11 28 40 7 Bakkeveen C1d 12 17 30 41 

8 Nieuw Roden A1d 11 9 27 38 8 ONB C2d 12 8 27 42 

9 Kwiek A1d 9 8 25 29 9 Heerenveen C5 11 7 16 48 

10 Waskemeer A1d 9 7 17 26 10 ODV C1 11 5 11 50 

11 Engelbert A1d 11 7 37 48 11 Wilper Boys De C1 10 0 17 51 

12 Zevenhuizen A1d 11 2 9 60       

 

D Pupillen Derde Klasse eindstand  

najaar reeks 

E1 Pupillen Derde Klasse eindstand  

najaar reeks 
Pos  Aantal 

wedstrijden 

punten voor Tegen Pos  Aantal 

wedstrijden 

punten voor tegen 

1 Bakkeveen D1 11 31 100 5 1 Donkerbroek E1 8 22 50 9 

2 Mildam D1 11 31 67 10 2 Blue Boys E1 10 22 42 16 

3 Read Swart D2 11 25 60 33 3 Drachtster Boys E6 9 19 41 14 

4 SJO RVC D2 11 24 59 31 4 Sweach De E2 10 19 43 33 

5 Langezwaag D1 11 21 63 19 5 Bakkeveen E1 10 16 53 35 

6 Oudehaske D2 11 16 34 47 6 ASC E1 10 15 34 32 

7 Heerenv. Boys D5 11 12 38 41 7 RWF E2 10 14 43 31 

8 Aengwirden D2G 11 12 33 38 8 Opende E3 10 13 33 32 

9 Gorredijk D4 11 9 38 44 9 SJO Bergum BCV E4 7 4 9 23 

10 Joure SC D7 11 9 30 45 10 Boornbergum'80 E2G 10 4 16 63 

11 Jubbega D3 11 6 9 101 11 S.V. Haulerwijk E2 8 0 4 80 

12 CVVO D5G 11 0 5 122       
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F2 Pupillen Derde Klasse eindstand  

najaar reeks 
Pos  Aantal 

wedstrijden 

punten voor Tegen 

1 Blue Boys F1 11 33 112 8 

2 SJO Feanstars F4 11 30 82 8 

3 ONT F5 10 24 64 22 

4 RWF F3 11 22 49 26 

5 Bakkeveen F2 11 17 31 34 

6 ONB F5 11 15 41 32 

7 Donkerbroek F2G 11 13 30 43 

8 SJO Harkema F5 11 10 55 45 

9 SJO SVH/TFS F1 11 9 38 62 

10 S.V. Haulerwijk F3 11 8 34 80 

11 Gorredijk F7 10 4 24 87 

12 Boornbergum'80 F3 11 3 15 128 

E2 Pupillen Derde Klasse eindstand  

najaar reeks 

F1 Pupillen Derde Klasse eindstand  

najaar reeks 
Pos  Aantal 

wedstrijden 

punten voor Tegen Pos  Aantal 

wedstrijden 

punten voor tegen 

1 Kootstertille SC E1 11 30 89 28 1 Veenwouden SC F1G 10 28 66 8 
2 ZwaagwesteindeE2 11 27 91 23 2 Kootstertille SC F1 10 24 63 19 
3 Blue Boys E2 11 25 68 16 3 Hardegarijp F2 10 22 63 23 
4 VC Trynwalden E4 11 23 69 21 4 Bakkeveen F1 10 21 37 20 
5 Bakkeveen E2 11 21 50 30 5 Oerterp F2 9 12 24 36 
6 Opende E2 11 18 57 32 6 Donkerbroek F1 8 11 23 20 
7 ONB E4 11 17 56 41 7 Rottevalle F1G 10 11 14 22 
8 ODV E1 10 12 34 52 8 ONT F2 10 10 35 50 
9 Be Quick D E4 11 10 27 51 9 SJO Jong Harkema F3 9 7 17 58 
10 Rottevalle E1G 11 6 30 77 10 RWF F1 10 4 20 42 
11 Oerterp E3 11 3 18 115 11 SJO Bergum BCV F4 8 0 10 74 
12 Kollum E4 10 0 8 111       
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Voorzitter: Gonda Reinderink 

Lange Singel 11  542381 

Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, 

 Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 

Penningmeester: Mariëlle van Aalst  

     Lange Singel 24 0516-858089 

Bestuurslid: Adja Hoogvorst   541335 

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com 

 

Maandags  LESTIJDEN    Dinsdags: 

Volwassenen (Geke) 18.30-19.30 u.  Seniorengroep 9.00-10.00 u. 

Volwassenen (Geke) 19.30-20.30 u.  Eppie Pera (tel: 541001) 
   

Leiding: Geke Houwer Haulerwijk  422986 
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Zonnebloem diner 

 

 

 

 

Dinsdag 23 februari 2016 houdt de 

Zonnebloem afd. Ureterp e.o. haar jaarlijkse 

diner bij  het restaurant "De Stripe", 

Duerswâld 23 te Wijnjewoude. 

Voor onze doelgroep uit Ureterp, Frieschepalen, 

Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. 

 

Iedereen wordt verwacht tussen 17.30 uur en 

17.45 uur. 

De kosten, € 20,- per persoon, worden bij 

aankomst in " de Stripe" afgerekend. 

Hiervoor krijgt U soep - warm en koud buffet - 

dessert en 2 consumpties, tevens wordt u door 

onze vrijwilligers gehaald en weer thuis 

gebracht. 

  

U kunt zich opgeven tot 1 februari 2016 bij: 

Ietje v.d.Veen tel. 0512- 301984 of  

Christijn Nijder tel.0516-481959 of 

Trienke Bijker tel.0516-542074. 

 

Tot ziens, 

Namens het bestuur van De Zonnebloem afd. 

Ureterp e.o., 

Antje Berga 
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Natuerferiening Bakkefean  
gaat in 2016 haar doelstellingen uitbreiden. 

 

Statutenwijziging 

Er staat in 2016 voor de Natuerferiening weer het 

nodige te gebeuren. Naar voorbeeld van de beide 

andere natuur- en milieuverenigingen in 

Opsterland gaat ook de Natuerferiening Bakkefean 

haar statuten aanpassen aan de huidige tijd en 

sommige zaken beter omschrijven. Het voorstel is 

ook om de doelstellingen uit te breiden. Naast 

natuurbescherming wordt ook de bescherming van 

milieu en cultuurhistorie aan de doelstellingen van 

de vereniging toegevoegd. In de praktijk is 

namelijk gebleken dat deze drie elementen dikwijls 

nauw met elkaar verbonden zijn. Zo is bijvoorbeeld 

het behoud van cultuurhistorische 

landschapselementen niet alleen van belang voor 

een fraaie en herkenbare woonomgeving maar ook 

in het belang van de natuur.  

 

Een ander voorbeeld: als wij ons best doen om 

bijen in leven te houden moeten we ook wat aan 

de kwalijke bestrijdingsmiddelen doen. U kunt zelf 

vast wel meer voorbeelden bedenken van de 

onderlinge samenhang van cultuurhistorie, natuur 

en milieu.  

 

Op advies van een juriste komen in de nieuwe 

statuten betere omschrijvingen van ons 

werkgebied, onze doelstellingen en wat dies meer 

zij. Dit is noodzakelijk om in eventuele 

gerechtelijke procedures ontvankelijk te zijn. De 

Natuerferiening staat niet vooraan als het om 

procederen gaat, maar wij zijn de afgelopen jaren 

nogal eens teleurgesteld in de houding van met 

name onze gemeente. Een gemeente die zelfs 

schriftelijke toezeggingen zonder opgaaf van 

redenen simpelweg niet nakomt. Het reguliere 

overleg tussen natuurverenigingen met de 

gemeente is door het voortdurend uitblijven van 

enig succes voorlopig stopgezet. 

 

Tijdens de aanstaande algemene ledenvergadering 

(datum moet nog worden vastgesteld) van de 

vereniging zullen de concept statuten ter 

goedkeuring en vaststelling aan de leden worden 

voorgelegd. Voor deze keer is de ledenvergadering 

dan ook helaas alleen voor leden toegankelijk.  

 

Activiteiten 

De bloembollen aan de Foarwurkerwei en de 

Houtwal zijn inmiddels mede dankzij de 
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buurtbewoners van beide straten geplant en deze 

dreigden met het mooie weer al te gaan bloeien. 

Gelukkig is de temperatuur inmiddels weer wat 

normaler geworden. Het leek er even op dat de 

natuur de noodzaak van de klimaattop in Parijs nog 

eens extra wilde benadrukken! 

Het is jammer dat wij geen grotere bijdrage voor 

de aanschaf van bloembollen hebben gekregen, 

zoals we hadden gevraagd. Ons doel is nog steeds 

om langs alle invalswegen bollen aan te planten en 

zo niet alleen het dorp in het voorjaar op te fleuren 

maar ook “ bijenlinten” aan te leggen. Om een 

optimaal effect te krijgen moeten er nog veel 

bollen geplant worden, zie Drachten als voorbeeld. 

 

Uiteraard blijft de vereniging via de ons 

gebruikelijke kanalen, Slûswachter en onze website 

www.natuur-Bakkeveen.nl , publiceren over 

allerlei wetenswaardigheden uit onze omgeving. 

Waarschijnlijk zullen daar in de nabije toekomst 

landschappelijk nieuws en milieunieuws aan 

toegevoegd worden. 

 

Ook in deze Slûswachter staat weer een nijsgjirrich 

artikel van Koert Scholten. Het zal de vaste lezer 

zeker opgevallen zijn dat Koert onderhand over 

meer dan alleen vogels schrijft. Vogels boeien ons 

misschien nog wel het meest, maar als je de 

complete flora en fauna als in taartpunten zou 

weergeven dan vormen de vogels maar een naar 

verhouding klein taartpuntje. Met andere woorden:  

volstrekt terecht dat Koert nu ook aandacht 

schenkt aan paddenstoelen, libellen, vlinders, etc 

etc! 

 

De vereniging verzorgt ook dit jaar weer een aantal 

excursies en blijft in nauw contact met de 

terreinbeherende organisaties om over hun 

plannen en werkzaamheden te kunnen overleggen.  

Wij hebben als vereniging onze medewerking aan 

de stichting “ Nije Boarn” voor het opstellen van 

een landschapsbiografie toegezegd. Ons deel zal 

vooral bestaan uit het aanleveren van 

inventarisatiegevens met betrekking tot de natuur.  

De nieuw opgerichte dassenwerkgroep Bakkeveen 

zal dit voorjaar in onze omgeving een eerste 

inventarisatieronde houden. Het mag dan goed 

gaan met de das, het moet wel goed blijven gaan. 

 

Mocht u door al deze activiteiten geïnspireerd 

raken en op enigerlei wijze informatie willen 

hebben of zelf mee willen doen aan activiteiten dan 

kunt u het contactformulier op onze website 

invullen en naar het secretariaat mailen. 

U mag ook gewoon naar onze secretaris bellen: 

0516-542738. 

 

De Natuerferiening Bakkefean dankt allen die zich 

in 2015 hebben ingezet voor behoud en 

bescherming van de natuur in onze omgeving  en 

wenst u allen een natuur-rijke, landschappelijk 

fraaie en milieubewuste omgeving toe in 2016!  

 

Douwe Klijnstra 

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
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Natoer Nijs 
Overzicht:  december 2015. 

 

Nog steeds is een Klapekster aanwezig in de 

duinen. De vogel is vaak te zien in de boompjes 

(eigenlijk in het topje van die boompjes) in de 

buurt van “het trapje”. Bij een vraag of de vogel 

vertrekt als het echt koud wordt, kan ik zeggen dat 

mij dat niet bekend is. Vooral de aanwezigheid van 

voedsel is daarbij van groot belang. Hij kan wel 

wat verkassen, maar waarschijnlijk in de buurt. Dit 

geeft ook een antwoord op het trekgedrag van 

vogels.  

 

Niet de koude (hun verendek is warm genoeg), 

maar het gebrek aan voedsel dwingt vogels om te 

vertrekken. Dit gaat in ieder geval op voor 

insecteneters (denk aan Tjiftjaf, Fitis, 

Vliegenvangers enz.). Verder vertrekken bij een 

stevige vorstinval ook vogels die afhankelijk zijn 

van voedsel in de bodem (Kievit, Wulp, ganzen) en 

water (eenden, ganzen, reigers, aalscholvers).   

 

Bij een stevige en plotselinge vorstinval kun je dan 

veel trek naar zuid verwachten. Dit noemen we een 

“vorstrush”. Die vogels trekken dan vaak richting 

Zeeuwse delta of het gebied van de grote rivieren 

en naar groot open water (IJsselmeer).  

 

Verder valt het op dat diverse planten alweer 

bloeien. Ik zag Vogelmuur, Dagkoekoeksbloem, 

Fluitenkruid, Scherpe Boterbloem, Herderstasje, 

Kleine Veldkers, enz. In de tuin komen krokussen 

al weer op… 

 

Hieronder een greep uit waarnemingen in onze 

omgeving. 

Vogels   

De inmiddels beroemde Middelste Bonte Specht 

is regelmatig te zien: omgeving Slotplaats en 

Wâldsang. Hij laat zich nog weinig horen, maar ik 

verwacht meer roepactiviteit in de loop van januari 

(afhankelijk van de weersomstandigheden). Blijft 

het zo zacht, dan kunnen veel records worden 

gebroken. De zang van de Zanglijster was al te 

horen in Siegerswoude…(extreem vroeg). Ook 

hoorde ik al zang van Appelvink. Kruisbekken 

zijn actief o.a. op de Duurswouderheide en in de 

bossen van de Slotplaats. Hier ook enkele paartjes 

die territorumgedrag vertoonden (zang en balts). 

Op een plek 

zag ik nog 

een Tjiftjaf. 

Het lijkt er op 

dat meerdere 

soorten 

pogingen 

doen om hier 

te 

overwinteren

. Als het dus 

niet langdurig en streng gaat vriezen, kon ze dat 

wel eens lukken. Als het wel goed winter wordt, 

zullen ze het vermoedelijk niet overleven, of 

hebben ze een goede voertafel gevonden. Anders is 

het dan met bijv. de IJsvogel, nu nog veel 

aanwezig, maar als het ijs lang blijft liggen zullen 

velen het “haasje”zijn. 

 

Ook diverse Houtsnippen gezien, o.a. Duinen, 

Allardsoog, Duurswouderheide en Venebos. Deze 

soort zoekt voedsel met zijn lange snavel in 

modderige plekjes, maar als de grond bevroren is, 

krijgen ze het moeilijk. Ze zijn dan soms in de tuin 

of op een ander onverwacht plekje  aan te treffen. 

Deze vogels zijn dan in acute nood. 

 

Geen reactie op mijn verzoek om Pestvogels te 

melden. Landelijk worden slechts enkelingen 

gemeld. Betekent dat er nog genoeg voedsel in het 

hoge noorden is (bessen). 

 

Dagvlinders  

Een erg late melding had Sjouke Scholten: Een 

Dagpauwoog op 9 december op de Merskenheide.  

Zal ook aan de warmte liggen. De soort zou 

normaal al in winterslaap zijn. 

 

Paddenstoelen 

Wel diverse soorten zwammen op boomstronken 

en takken, zoals Oorzwammetje, Korstzwammen, 

Elfenbankjes, Buisjeszwammen en ook 

Zwavelkopjes. De “gewone” paddenstoelen hebben 

hun periode wel gehad. 

 

Planten 

Prachtig zijn de bloeiende Gaspeldoorns in de 

Bakkeveenster Duinen. Zoals eerder al vermeld: 

nog veel bloeiende planten. Zie hiervoor ook de 

meldingen op onze website (onder). 

 

De waarnemingen kunnen ook  online worden 

bekeken. Hierbij een verwijzing naar de website: 

www.natuur-bakkeveen.nl .  Kies optie “Links” 

en dan: Waarnemingen in Bakkeveen. 

Waarnemers die het afgelopen jaar de moeite 

hebben genomen om iets door te geven worden 

hierbij hartelijk bedankt. Last but not least wens ik 

ieder een gezond 2016.  

 

* Verder kunt u een kijkje nemen op www. 

natuurverenigingen-opsterland.nl (informatie 

over onze vereniging en uitgebrachte artikelen). 

Meldingen weer graag bij Koert Scholten.:  Liefst 

online op: kokoscho@xs4all.nl, maar telefonisch 

kan ook op telefoonnummer: 542017. 

  Houtsnip 

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Bezorgmaaltijden van “de Stripe”! 
 
Al 4 jaar is hotel & restaurant “de Stripe” bezig met  

het bezorgen van warme maaltijden in  

Wijnjewoude, Bakkeveen en Ureterp. 

 

Tussen 11:30 en 12:30 zal het eten bij u thuis  

worden gebracht. 
 

Ons keukenteam bereidt de maaltijden dezelfde ochtend in de keuken van ons restaurant, uitsluitend met 

verse ingrediënten en op ambachtelijke wijze! 

Gekookt in plaats van gestoomd, gebraden in plaats van gegrild. Op deze manier staan wij garant voor 

de vertrouwde, lekkere smaak van eten. 

Doordat wij al het eten zelf bereiden, kunnen wij ook rekening houden met de meeste diëten en 

allergieën.  
(h)eerlijke warme maaltijden 1-7 dagen in de week 
Hoofdgerecht en nagerecht voor slechts € 8,-- bij u thuis bezorgd. 

Heeft u interesse in onze warme 

bezorgmaaltijden?  

Neem dan contact met ons op wij verstrekken u 

kosteloos alle verdere informatie. 

Familie de Vries & medewerkers, 

Hotel & restaurant de Stripe 

Duerswâld 23, 9241 GW Wijnjewoude 

Telefoon: (0516) 54 12 15 

www.destripe.nl, E-mail: info@destripe.nl 

     Uit de tandartspraktijk… 

Wist u dat: 
Wij tegenwoordig proberen de nota’s zoveel mogelijk via de e-mail de versturen.  
Dit bespaart kosten en is ook nog eens beter voor het milieu. Als de praktijk over uw e-
mailadres beschikt ontvangt u een betaalnotificatie via e-mail.  
 
Als u binnen zeven dagen na ontvangst van de e-mail van uwnota.nl niet inlogt, ontvangt 
u alsnog automatisch een papieren factuur.  
 
Wanneer u liever een papieren factuur ontvangt kunt u met de betaallink op uw factuur 
inloggen op uw.nota.nl, u kunt ervoor kiezen of u de factuur digitaal of op papier wilt 
ontvangen. U kunt deze instelling op elk moment en zo vaak u wilt wijzigen. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de balie assistente van tandartspraktijk 
Duizendstra.  
 
Bezoek voor meer informatie over onze praktijk ook eens onze website: 

www.TandheelkundigCentrumBakkeveen.nl 

 
 

Maaltijd service de Stripe, 

 
U dekt de tafel,  

wij zorgen voor de rest! 
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Kerkdiensten It Keningsfjild  
 

Zondag 10 jan De Mande B’veen 09.30 uur ds. Roosenboom, Drachten   

Zondag 10 jan Siegerswoude 10.00 uur ds. E. v.d. Weijde, Frieschepalen  

Zondag 17 jan De Mande B’veen 09.30 uur ds. Jak Verwaal  

Zondag 17 jan Siegerswoude 10.00 uur ds.  J. Goorhuis, Smalle Ee  

Zondag 24 jan De Mande B’veen 09.30 uur ds. M. Eekels, Wolvega Viering Heilig Avondmaal 

Zondag 24 jan St. Piter, Ureterp 10.00 uur ds. Jak Verwaal Viering Heilig Avondmaal 

Zondag 31 jan De Mande B’veen 09.30 uur dhr. E. v. Halsema, Kampen  

Zondag 31 jan Siegerswoude 10.00 uur 
mevr. C. De Boer-Bergstra, 

S’goutum 
Fryske tsjinst 

 
De Hervormde gemeente Opsterland Noord te Bakkeveen, Frieschepalen, Siegerswoude en Ureterp en de 

Gereformeerde Kerk De Mande te Bakkeveen e.o. vormen sinds 1 januari 2013 een combinatie van 

gemeenten onder de naam It Keningsfjild. 

 

 

 

Week van Gebed 2016: ‘Aan jou het woord’ 
  

Van 17-24 januari 2016 vindt de Week van 

Gebed plaats. Het thema is ‘Aan jou het 

woord’, gebaseerd op het Bijbelgedeelte uit 1 

Petrus 2 vers 9 en 10 waar Petrus ons oproept 

om Gods grote daden te verkondigen.  

 

De tekst nodigt uit om verder na te denken 

over de manier waarop we als christenen het 

evangelie uitdragen naar mensen om ons heen. 

Het tekstgedeelte is dit jaar aangedragen door 

kerken in Letland.  

 

Christenen in Nederland komen in de Week van 

Gebed rondom dit thema samen voor bezinning 

en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood 

in de wereld. Ook in Frieschepalen, Ureterp, 

Wijnjewoude en Bakkeveen/Siegerswoude zijn 

er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil 

bidden is van harte welkom. 

  

De gebedsweek is een initiatief van 

MissieNederland (voorheen EA-EZA), een 

landelijk samenwerkingsverband van 

christenen, kerken en organisaties. Zowel 

landelijk als lokaal is er samenwerking met de 

Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn 

honderden plaatselijke gemeenten uit 

verschillende kerkverbanden actief bij de 

gebedsweek betrokken.  

 

MissieNederland biedt ondersteunende 

gebedsmaterialen die een handvat vormen om 

in deze week persoonlijk, in het gezin of als 

(gebeds)groep met het thema aan de slag te 

gaan. Voor volwassenen, jongeren en kinderen 

zijn er gebedsfolders met per dag een korte 

overdenking en gebedspunten. Vraag ernaar in 

uw plaatselijke kerk. 

  

De gebedssamenkomsten vinden plaats op: 

 Ma 18-01  PKN Ontmoetingskerk, Ureterp 

(Mounestrjitte12) 

 Di  19-01  PKN “Keningsfjild” 

Bakkeveen/Ureterp in klein kerkje 

Siegerswoude (Binnenwei 14) 

 Wo 20-01  vGKN, Frieschepalen 

(Tolheksleane 41) 

 Do  21-01  Geref. kerk en Herv. gem. 

(PKN)  Wijnjewoude in 't Trefpunt, 

(Merkebuorren 34). 

 Vrij 22-01  Gkv de Levensbron, Ureterp 

(de Feart 85) 

 Za  23-01  Gkv de Paedwizer, 

Frieschepalen (’t Paed 1) 

 Zondagavond gezamenlijke afsluiting, in 

de Gkv de Levensbron, Ureterp. Er zal deze 

avond een collecte worden gehouden voor 

de onkosten en Open Doors 

  

De avonden beginnen om 19.30 uur. Tot dan. 

  

Organisatoren zijn meewerkende kerken. 

Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.weekvangebed.nl of telefonisch contact 

opnemen met Jan de Jong tel 0512 302571 of 

met een van de meewerkende 

kerkgemeenschappen. 

http://www.weekvangebed.nl/
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Januari 2016, nr. 1 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Fotobespreking dinsdag 26 januari 2016 
Dinsdag 26 januari 2016 van 13.30 uur tot 15.30 

uur organiseert de Historische Vereniging 

Bakkeveen weer een fotobespreking in de 

Dúnhoeke. We bekijken dan weer een deel van de 

dorpsfilm van 1953, en zullen ook aandacht geven 

aan enkele bijzonder oude foto’s uit de boedel van 

Iemkje Terpstra. 

En zijn nu al 15 personen op de bijeenkomst.  

Weet je ook nog wel iets van begin 

50’er jaren in Bakkeveen, kom dan 

ook ! 

 

 

“Van 'heren van het veen' tot 'veen-adel' in Zuidoost Friesland (1550-1900)” 

Lezing op dinsdag 16 februari 2015  in de Dúndelle. 
 

Prof. dr. Yme Kuyper, Bijzonder Hoogleraar 

Historische buitenplaatsen en landgoederen en 

verbonden aan de faculteit Kunstgeschiedenis en 

het Kenniscentrum Landschap van Rijks 

Universiteit Groningen zal een lezing houden over 

de veenadel in Zuidoost Friesland. 

De lezing wordt gehouden in de Dúndelle en begint 

om 19.30 uur stipt. (Let op, dat is een afwijkend 

tijdstip.) Ik wijs nog even op het vorige maand 

verschenen nummer van Ald Bakkefaen, waarin ik 

een artikel schreef over “Bakkeveen, strijdtoneel 

en veenkolonie, de periode 1300-1800”. Dat artikel 

kan gelezen worden als  een inleiding op de lezing 

van professor Kuiper. 

We onderzoeken nog of het mogelijk is om de 

jaarvergadering van de Historische Vereniging 

aansluitend aan die lezing te laten plaatsvinden. 

Nader bericht volgt. 
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De malende papegaai 
Wat een vreemde titel zult u denken. Nee, ik ben 

niet gek geworden. Ik werd geraakt door dit stukje 

in de wetenschapsrubriek van de NRC, geschreven 

door Frans van der Helm. Hij schreef het onder de 

kop: “Malende papegaai is een goede vader”. Ik 

geef het hieronder weer, en zal daarna uitleggen 

waarom ik het zo’n leuk verhaal vind. 

 

Mannelijke Grote Vasapapegaaien in 

gevangenschap hebben iets unieks laten zien aan 

Britse psychologen. De vogels, oorspronkelijk van 

Madagascar, nemen een schelp. Met een mooi 

passend steentje, dat ze in de snavel nemen, 

slijpen ze met herhaalde bewegingen de 

binnenkant uit, hun werk bijsturend met hun 

vlezige tong. Geduldig, als een ambachtsman, en 

af en toe een hapje nemend. Niet van grof 

kalkgruis, dat veel vogels wel best vinden, maar 

van fijn poeder. (Biology Letters, 16 december 

2015). 

 

Dit is een malende papagaai. Maar wel een die 

voorbeeldig voor zijn vrouw en komend nageslacht 

zorgt. Een mannetje werkt het kalkpoeder naar 

binnen, waar het zich nu met voedsel mengt. De 

voeding, nu compleet met supplement, draagt hij 

weer over aan het vrouwtje. 

 

Intiem en verliefd voeren doen veel 

papegaaisoorten. Niet alleen in de paartijd, maar, 

zoals dat hoort, ook wel daarbuiten. Juist in de 

voortplantingstijd voegt de Vasapapegaai zijn zelf 

bereide poeder toe. 

 

Dat is hard nodig, voor al even harde eierschalen. 

Het gemakkelijk op te nemen poeder komt ook in 

het ei terecht – goed voor zijn komend nageslacht. 

Waarvan later dan weer de helft aan het malen 

slaat, met een aanpak die zelfs bij apen met hun 

werktuigen niet gevonden is. Een nieuw ontdekt 

aloud ambacht, van vader op zoon.  

 

Waarom vind ik dit zo’n leuk verhaal?  

In de eerste plaats is het een troostrijk verhaal 

voor een oud-gevangenisdirecteur die de ervaring 

heeft opgedaan dat een verblijf in een gevangenis 

bijna nooit iets goeds bij gevangenen 

teweegbrengt. Om die reden heb ik altijd gepleit 

voor een terughoudende en fatsoenlijke toepassing 

van dat middel.  

 

Daarnaast vind ik de karakterisering van het malen 

van de papegaai als een ambacht een prachtig 

beeld. Er is in onze Nederlandse samenleving vaak 

weinig waardering voor ambachten en 

ambachtslieden. Lang is gedacht dat alles draait 

om kennis. Gelukkig is dat aan het kantelen.  

Dit onderzoek laat zien dat het aanleren van de 

ambachtelijke vaardigheid van het slijpen en malen 

van vitaal belang voor de overleving van de 

papegaai. Vaardigheden als spreken, schrijven, 

zingen,  muziekinstrumenten bespelen, dansen, 

sporten, het bereiden van gezonde maaltijden zijn 

menselijke activiteiten die als ambachten kunnen 

worden gekarakteriseerd, en die ook voor onze 

overleving van belang zijn. 

 

Vorige maand schreef ik over het handschrift van 

de jongens Terpstra, waarvan we zoveel prachtige 

voorbeelden in de boedel van Iemkje Terpstra 

aantroffen. Dat je als kind al zo mooi regelmatig 

kunt leren schrijven, en die vaardigheid je hele 

leven op dat hoge peil weet te handhaven. Daar 

heb ik grote bewondering voor. 

 

Dat leren schrijven is bij mij  - linkshandige 

hanenpotenkrabbelaar - niet goed gelukt, maar ik 

heb wel bijna mijn hele leven muziek gemaakt. 

Ook nu nog put ik veel voldoening en fysiek 

welbehagen uit het onderhouden van die 

vaardigheid en het blijvend werken aan verbetering 

van het fluitspel, aan het inoefenen van 

toonreeksen en moeilijke, snelle passages, aan het 

beter tot klinken brengen van de muziek. Ook bij 

sporters zal dat zo gaan. De belangrijkste 

motivator om te blijven streven naar verbetering 

van de prestaties moet ook daar toch ook van 

binnenuit komen. De tevredenheid over het 

bereikte resultaat ontleen je niet in de eerste 

plaats aan gejuich vanaf de tribunes of aan het 

geld dat je met je spel verdient. 

 

Mijn laatste optimistische kanttekening is dat er 

ook in Nederland weer besef begint te groeien dat 

nu zoveel kennis en informatie door nieuwe media 

als de computer en internet direct voorhanden is 

en het vluchtig opgaan daarin de ruimte voor die 

biologische of ambachtelijke manier van leren door 

herhalen, repeteren en oefenen kan beperken, er 

in ons land ook weer meer aandacht gaat ontstaan 

voor de hierboven geschetste “ambachtelijke” 

manieren van leren.  

Voor uitbreiding van het bewegingsonderwijs en 

het muziekonderwijs en voor inzet van vakkrachten 

daarbij zal de komende jaren meer geld 

beschikbaar komen. Op dat terrein is de laatste 

jaren te veel afgebroken wat weer moet worden 

opgebouwd. 

Fred Hoogenboom 
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ANBO-nieuws 
 

De Kerstdagen zijn weer voorbij en ook de 

verschillende verjaardagen die er in deze tijd ook 

nog te vieren waren hebben we gehad. We kijken 

nog even terug op 17 december.   

 

Toen kwamen Andreaz en Cecilia een Kerstshow 

verzorgen in MFC de Wier. Het kostte moeite om 

je voor te stellen dat het tegen Kerst liep omdat 

de temperatuur buiten 12 graden !!! was.  

 

We hebben met z'n allen heel veel bekende 

Kerstliedjes gezongen en er is een mooi 

Kerstverhaal verteld. Maar van een show heb ik 

eerlijk gezegd weinig gemerkt.  Jammer was dat 

er heel weinig mensen waren gekomen. Had dat 

te maken dat de middag op donderdag was en 

niet op vrijdag?   

 

In elk geval gaan we op vrijdag 15 januari 

genieten van een koor uit Nij Beets.   

 

Zij zullen bekende liedjes ten gehore brengen en 

ik hoop van harte dat u dan wel allemaal komt.   

 

Rest mij nog u allen een Heel Gelukkig Nieuwjaar 

te wensen.    

Tot ziens in 2016.   

 

Een hartelijke groet van  

Bertie ten Haaf-Boerrigter 
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Uitslag van de Kerstpuzzel op www.bakkeveen.nl 
 

Met veel genoegen hebben we weer meerdere 

mensen door het dorp zien lopen met een stuk 

papier in de hand druk om zich heen kijkend waar 

de betreffende kerstverlichtingen hingen of 

stonden. 

Er waren zelf mensen die de laptop of mobiele 

telefoon erbij aan hadden om maar tot een juiste 

beslissing te kunnen komen. 

 

Veel gehoorde opmerking: “het waren wel veel 

foto’s deze keer”. Dat is een beetje met opzet 

gedaan omdat we ook dit jaar weer alles binnen de 

bebouwde kom wilden houden. 

Toch zijn er later nog 4 foto’s toegevoegd om als 

bonus te fungeren met de vraag: “vinden jullie het 

leuk om ook weer foto’s van het buitengebied erbij 

te doen”. Daar hebben ver heel verschillende 

antwoorden op gekregen maar de strekking was 

achteraf toch….”nee hoeft niet de bebouwde kom is 

mooi genoeg”. 

 

Wel is er een leuke suggestie mee gestuurd met 

een oplossing om een soort mengeling te maken 

voor bebouwde kom liefhebbers en buitengebied 

liefhebbers. Nu we hebben weer een jaar om daar 

over na te denken.  

 

Op het laatste moment (net voor de deadline) is er 

een uitslag bekend geworden: 

 

Er zijn een kleine 20 oplossingen ingeleverd en 

daarvan waren er  

 drie met een foutloze lijst 

 acht met 1 fout  

 een met 4 fout 

 drie met 9 fout 

 een met 10 fout 

 twee met 12 fout 

 

Er zijn drie “hoofd”-prijzen weg te geven en die 

gaan naar: 

 de eerste prijs een bon ter waarde van € 75,-- 

is voor Alie Wouda. 

 de tweede prijs een bon ter waarde van € 50,-- 

is voor Fam. Van der Vaart 

 de derde prijs een bon ter waarde van € 25,-- 

is voor Cornelia Helmus 

 

Allen gefeliciteerd en veel plezier met de prijzen. 

(deze kunnen jullie in de loop van de week 

verwachten) 

Maar ook alle andere deelnemers krijgen een (naar 

onze mening) leuke verrassing. 

 

Bedankt voor het meedoen en misschien tot 

volgend jaar. 

Jacob

  

http://www.bakkeveen.nl/
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Samen Uit, Samen Genieten!  

Vraag nu het nieuwe programmaboekje aan! 

U wilt graag naar het theater, maar liever niet 

alleen? U wil graag uit, maar heeft geen vervoer? 

Er is een mooi concert in de schouwburg, maar 

zonder een ondersteunende arm van een 

begeleider, wordt het lastig? En voor de populaire 

voorstellingen krijgt u geen kaartjes, want dan had 

u direct via internet moeten reserveren… 

 

Het zijn verschillende drempels die het lastiger 

maken om uit te gaan, drempels die steeds meer 

senioren ondervinden. Mogelijk worden ze voor een 

deel weggenomen door de kinderen of een 

welwillende vriend of kennis. Maar het is ook 

mogelijk om Vier het Leven in te schakelen! 

 

Stichting Vier het Leven organiseert al tien jaar 

door heel het land museum-, theater- en concert 

bezoeken voor senioren. Dat doen wij met hulp van 

1500 vrijwilligers nu al in meer dan 120 

gemeenten. In samenwerking met onder meer 

Schouwburg De Lawei is Vier het Leven vanaf nu 

ook in Smallingerland en omgeving actief. Met de 

inzet van vrijwilligers (vervoer, begeleiding en 

gezelschap) uit deze omgeving kunnen ouderen 

vanaf 65 jaar mee uit naar De Lawei.  

 

Komend voorjaar hebben we onder meer op het 

programma:  

 7 januari Carol - film 

 13 januari Het meisje met het rode haar - met 

Roos van Erkel, Jim Bakkum e.a. 

 14 januari Nooit te oud... - Marjan Berk & Bill 

van Dijk 

 21 januari Pawn Sacrifice - film 

 27 januari Oeroeg - Leopold Witte en Helge 

Slikker 

 5 februari Simone! - Simone Kleinsma 

 26 februari Op bezoek bij meneer Green - 

Bram van der Vlugt e.a. 

 3 maart Zoektocht naar geluk - Petra Berger 

 20 maart Fernando Varela – tenor van 

formaat 

 29 maart De Oase Bar - met Joke Bruijs, 

Gerard Cox e.a. 

 15 april  Circus Incognitus - Jamie Adkins 

 20 april Nonsens - met Marisca van Kolck 

e.a. 

 

Onze arrangementen zijn inclusief vervoer, entree, 

klein noflik en de begeleiding. U wordt als onze 

gast thuis opgehaald door een gastvrouw/heer van 

Vier het Leven, geniet samen van de voorstelling 

en wordt na afloop weer thuisgebracht. Er is een 

beperkt aantal kaarten per voorstelling 

beschikbaar, wij gaan in klein gezelschap uit. 

 

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf 

een kaartje voor dit of een ander uitje 

kado te doen aan iemand! Bel Vier het 

leven (035-5245156) en regel een 

kadobon of boek een uitje voor een 

ander! 
 

Voor het reserveren of aanvragen van meer 

informatie of het programma in uw regio is Vier het 

Leven op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00 uur 

te bereiken op het landelijke telefoonnummer: 035 

– 524 51 56. Of zie www.4hetleven.nl  

  

http://www.4hetleven.nl/
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vereniging 

 

een 

 

 
 

 

 

Lid worden? Kom eens langs op een 

training en merk hoe je tijdens het 

volleyballen oefent in teamgeest, techniek 

en vanzelfsprekend conditie. De trainingen 

zijn begin september weer begonnen in de 

gymzaal van Bakkeveen, tenzij anders 

vermeld. 

 

 

Oliebollentoernooi 

Op maandagavond 28 december is het traditionele 

oliebollen toernooi gehouden. Ook dit jaar weer 

samen met de volleyballers van De Wilp en Marum 

in de sporthal van Marum. Er werden in totaal 7 

teams gevormd. Er konden 6 tegelijkertijd spelen, 

zodat er op de 3 velden ook nog 3 scheidsrechters 

en tellers waren. Het was een sportief gebeuren. 

De uitslagen van de wedstrijden liepen niet ver 

uiteen. Na afloop was het tijd voor de 100 

oliebollen en …. 

 

Dan de NeVoBo-competitie 

 

Een rustige maand. Zowel Jeugd als Heren elk 1 

wedstrijd. 

 

Het jeugdteam reisde donderdag 10 december af 

naar Grado in Dokkum. Het heeft 2 punten 

opgeleverd. 2-1 winst voor Bakkeveen; de 3e set 

was voor Grado. Stand is nu een stevige 2e plaats. 

 

Heren-team 

De ene wedstrijd in december was de “cruciale 

“wedstrijd tegen De Roeken uit Dokkum/Holwerd.  

Bakkeveen stond op de 4e plaats met 2 punten 

achter op de nummer 3 De Roeken. De wedstrijd 

verliep niet erg goed voor Bakkeveen. Velen weten 

dit aan de bal; het was niet de bal waar het team 

normaal gesproken de thuiswedstrijden mee 

speelde. De bal voelde wat licht aan. Dit was dan 

ook het excuus voor de 2-1 nederlaag. Setstanden: 

19-25, 25-21 en 13-25. De 3e set verliep 

dramatisch….. Dus steviger op de 4e plaats en 2 

punten voorsprong op de 5e (en 6e) in de poule.

Voorzitter     

Secretaris Henk Hoekstra Douwelan 1 541003 henk.hoextra@ziggo.nl 

Penningmeester Jan van Dalen Mandewijk 15 06-51175883 janvd@bakkeveen.nl 

Jeugdzaken Jeen Bouma Sjoerdlân 2 541189 jeenalberto@hetnet.nl 

Lid Oene Roelsma Noardkamp 15 541392 oeneroelsma@hotmail.com 

Trainingstijden 2015-2016 

Dag Tijdstip Groep 

Maandag 20:00-21:30 Recreanten 

 19:30-21:00 Heren competitie 

(Marum) 

Dinsdag 18:00-19:00 mini’s 

 19:00-20:00 Jeugdteam 

Volleybal 
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Schaakclub Bakkeveen wint ruim van DSC 
 

In De Schakel in Drachten speelde Bakkeveen op 

14 december een uitwedstrijd in de 1e klasse B van 

de Friese Schaakbond. Tegenstander was het 

eerste team van D.S.C.. De schakers uit 

Bakkeveen en omgeving hadden wat goed te 

maken: De vorige wedstrijd ging tegen Philidor uit 

Leeuwarden immers ongelukkig verloren. DSC 

daarentegen was goed begonnen. Er werd in de 

eerste ronde ruim gewonnen van Mid Fryslan 2 uit 

Akkrum. Op papier was SC Bakkeveen de sterkere 

en ook in de wedstrijd kwam dat er deze keer uit. 

Met 6-2 haalden de Bakkefeansters de overwinning 

relatief ruim binnen. 

  

SC Bakkeveen trad op deze avond aan zonder 

Milan Heller Voor hem speelde Sieb Hazenberg. De 

eerste uitslag stond reeds een week eerder vast. 

Op 9 december won Ben de Vries, in een vooruit 

gespeelde wedstrijd, al met wit op bord 1 knap 

van Henk Mylanus: 1-0. Op de eigenlijke 

speelavond  had Jaap Weidema met zwart op 

bord 6 in zijn partij het beste van het spel. In het 

eindspel kon hij zijn lichte voordeel vol te gelde 

maken tegen Hans Dokter: 2-0. Robin Baines 

had, met wit op bord 3 tegen Roelof Moraal, in 

opening en middenspel geen beduidend voordeel 

weten te behalen. Toen er een dames + pionnen 

eindspel ontstond, besloten beide spelers terecht 

tot remise: 2½ -½. DSC kwam weer in de 

wedstrijd toen Gerrit Meppelink met zwart op 

bord 4, in een spannende wedstrijd tegen 

Mohammed Al-Sarayfi, een mat-aanval niet kon 

pareren. In deze partij met voor de spelers 

wisselende kansen brak de kwetsbare positie van 

de koning Bakkeveen uiteindelijk op: 2½ -1½. De 

marge van twee punten vóór werd door de 

Opsterlanders weer hersteld, toen Dirk Müller met 

zwart op bord 2 het eindspel met 4 lopers + 

pionnen won. Dirk had vanuit een verdedigende 

positie een pionnetje gewonnen en zette, door 

handig gebruik te maken van zijn surplus aan 

tempo’s, deze kleine voorsprong om in winst tegen 

collega-teamcaptain Jan Anne Hogendorp: 3½-1½.  

 

 

Al deze partijen waren zwaarbevochten en het was 

al laat op de avond toen de uitslagen vielen. In de 

slotfase van de wedstrijd wist Jorn Brouwer met 

de witte stukken op bord 5 beslissend voordeel te 

behalen. Hij had in een spannende partij veel druk 

op de koningsstelling van Wim van Zeijl gezet en 

dat kon de Drachtster op den duur niet meer 

verdedigen: Het was uiteindelijk voor hem mat óf 

de dame inleveren. Weer een mooie overwinning 

voor Jorn: 4½-1½. Op bord 7 was Sieb 

Hazenberg, eveneens met wit, op weg naar de 

overwinning. Hij had een stuk meer en nu moest 

alleen nog het pionneneindspel gewonnen worden. 

Sieb liep tegen Mikki Veljkovic echter in een 

gedwongen remise-stelling, waarbij Veljkovic’s 

koning de pionnen tegenhield en niet meer door 

Sieb’s koning of loper verjaagd kon worden. Een 

‘narrow escape’ voor de Drachtster: 5-3. De meest 

sensationele partij van de avond vond plaats op 

bord 8. Hier legden Bauke Hoogstra met zwart 

en zijn tegenstander Johan van den Berg een partij 

op het bord die aan spanning niet te overtreffen 

was. Van den Berg ging de tijdnoodfase van de 

ontmoeting in met twee pionnen voorsprong en 

had dat af moeten maken. Bauke bleef echter 

geconcentreerd in de wedstrijd en wist in de laatste 

minuten van het spel de toren van de Drachtster 

buit te maken. Een overwinning met het geluk nu 

aan de kant van Bakkeveen. De einduitslag kwam 

hierdoor op 6-2 voor SC Bakkeveen, dat hierdoor 

punt-gelijk kwam met DSC. 

 

In het nieuwe jaar gaat de competitie voor 

Bakkeveen-1 verder met de uitwedstrijd tegen Mid 

Fryslan-2 op 15 februari in Akkrum. Dan kunnen de 

Bakkefeansters met een overwinning een verdere 

stap zetten op weg naar klasse-behoud. Voor de 

eerstvolgende externe wedstrijd treedt SC 

Bakkeveen echter op 25 januari a.s., ook in een 

uitwedstrijd, voor de kwartfinale van de FSB-beker 

aan tegen SC Emmeloord. Of er ook gestunt kan 

worden tegen de Emmeloorders, vorig seizoen 

bekerwinnaar en derhalve grote favoriet in deze 

ontmoeting, zal dan blijken. 

Verslag van Dirk Müller. 

 

SCHAAKCLUB 

BAKKEVEEN 

Schaakt van september 

t/m april elke 

woensdagavond in hotel & 

restaurant de Stripe te 

Wijnjewoude, aanvang 

20.00 uur 

  Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: www.schaakclub-bakkeveen.nl 
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Tweede team Schaakclub Bakkeveen verliest thuis van BOB uit Oentsjerk. 
 

Aan bord 4 speelde Leo Meerman met wit tegen 

Jan Harm Dijkstra. Leo kwam met zijn 

damegambiet niet echt lekker uit de opening, maar 

wist dat knap om te buigen naar een sterk centrum 

met een vrije d- en e- pion en de zwarte loper op 

de lange diagonaal ( a1-h8). Toen zwart zijn paard 

op f3 had afgeruild voor een loper keek de witte 

toren over een vrije g- lijn. De pion op de h- lijn 

deed goed werk en zorgde dat de tweede toren 

zeer gevaarlijk werd. Toen de e-pion in het 

centrum ook nog op de achterlijn promoveerde als 

dame moest Jan Harm Dijkstra opgeven. 1-0 

 

Menno- Peter van der Meer bemande bord 1 

tegen de sterke Jan Kroon. 

Hier werd ook al gestart met een damegambiet. MP 

kwam goed uit de opening en kwam materieel 

gezien twee punten voor. Dit werd volgehouden tot 

de 29ste zet. Onder tijdsdruk werd er een 

verdedigende torenzet gemist waardoor een 

winnende zet van de witte dame over het hoofd 

werd gezien. Zwart spartelde nog enkele zetten 

tegen maar doorgaan had geen zin meer. 1-1 

 

Aan bord 3 speelde Sieb Hazenberg tegen Ruud 

Oegema. Sieb veroverde al snel een pion, daarna 

ontstond er grote druk op de zwarte 

koningsvleugel. Wit probeerde  met een 

paardenoffer de koningsvleugel open te breken, 

maar Sieb wist dit uitstekend te pareren en kwam 

een vol stuk voor. Na de verplichte dameruil bleef 

er toch een behoorlijke druk op de zwarte koning. 

Toen door onachtzaamheid de witte loper ook nog 

kon helpen moest er een toren ingeleverd worden 

en kreeg wit in het eindspel de overhand. En moest 

Sieb  uiteindelijk opgeven.1-2 

 

Jelle Bergsma speelde aan bord 2 met wit tegen 

Max Slingerland. Jelle speelde als altijd een 

degelijke wedstrijd waarbij zijn tegenstander veel 

tijd gebruikte. In de loop van de strijd moest Jelle 

toch een paar pionnen weggeven; in het eindspel 

vochten Toren tegen Toren en drie pionnen van 

Jelle tegen 5 van zijn tegenstander de strijd uit. 

Om de strijd af te maken viel nog niet mee Jelle 

verdedigde zich met hand en tand en zijn 

tegenstander had nog slechts anderhalve minuut 

op de klok. Helaas voor Bakkeveen was dat toch 

net genoeg om de partij te verliezen.  

Eindstand 1-3 

 

Helaas verloor ook het derde team twee dagen 

eerder van Drachten 3 met 2½-1½  Douwe 

Galama, Jack Zeilstra, en Siebolt Visser speelden 

remise en helaas verloor Simke Terpstra.

 

  



50 

Winter 
 

Doe't Age dy moarns fan't bêd ôf de keuken yn 

kaam en it finster út seach, wie't Hiem wyt.  

It gers wie beferzen. Ha, soe der winter komme 

sille? Hy hope it, om him mocht it wol tsien graden 

frieze, koene se gau ride. Soe´t al aardich ferzen 

ha? Hy roste him gau om'e holle, luts syn klean 

aan en dêr kaam mem de keuken yn. " Soene wy 

gau ride kinne, mem? Ik hoopje't mar:" " De 

berjochten binne wol sa, mar om my hoecht it net, 

dat gegriem mei dy snietroep, allegearre ellinde en 

ûngemak." " Hat mem dan gjin sin aan riden, 

mem?" 

"Hoe komst der by, ju, dy bonkebrekkerij:"………….  

"Kin mem wol ride?" " Tuerlik wol, wat tochtsto wol 

net?" " Ik hoopje, dat wy gau hurdriden fan skoalle 

ha:" " Och, wat soesto, ju, hakkenkruk, se ride dy 

der samar ôf, ommers, ju."  

 

" No, dat moat mem net sizze, ferline jier hie-ik 

hast in prijs hân." " Hast is noch mar heal. En 

boppedat, do moatst dit jier mei de grutten, dy 

kinst net ha." " Dat wit ik noch net. Der sitte in 

pear tusken, dy kinne mar kwalik ride, dy feech ik 

der sa ôf." " Ja, dat sil't wol. Mar der binne ek noch 

oaren en dy kinst lang net beride. Nee, set dy dat 

mar úté holle, myn jonkje, do kinst no wol in stik 

opskeppe, mar dêr winst gjin prizen mei." " No, ik 

wol it dôchs besykje, mem, ik kin ek wol in steand 

nûmer krije: " Ast it dêr fan ha moatst, wurdt it 

hielendal neat, do moatst se der ôf ride, net 

steande wei." " Ik hoopje al, dat it troch set, mem, 

riden is, dôchs sok maai wurk. Ús Jaap sil der wol 

gjin sin aan ha, dy preamkeskower. "Dêr kin Jaap 

neat aan dwaan, dy kin it no ienkear sa goed net 

as do. Mar hy hellet ek net safolle kattekwea út as 

do." " No, nee, mar………   Dêr soe er mar net op yn 

gean.  

 

Yntiid hie er syn moarnsbrogge behimmele, hy die 

it him hast net oan tiid. Hy hie't sa gau net op, of 

hy skeat yn'e jas en sette op skoalle yn. Efter hûs 

wipte'r oer de groppe nei Wiebe. Dy stie al bûten 

te wachtsjen. "It hat ferzen,hen?" "Ja, jong, ik 

hoopje, dat it trochset, kinne wy gau ride." By 

skoalle wie´t ek oars gjin praat as ijs en riden. De 

feart joech folle gelegenheid en je koene ôfgryslike 

fier fuort kome op redens. 

 

As it oeral sterk iis wie, koene se moai wer om in 

Lykstertakke. Swierden se mei hiele ploegen oer it 

iis, troch De Wylp en Jonkersfeart en Sevenhuzen 

op'e Lieke ta. Dêr kochten je in Lykstertakke en 

setten wer op hûs oan. Machtich wurk, de fearten 

wiene dan suver swart fan'e minsken. Mar ek de 

oare kant út, nei De Bult en Haulerwyk, je koene 

de skonken wol útslaan, der wie romte genôch.  

 

Yn skoalle wiene de gedachten net altyd by de 

lessen, it waar waard gauris opnaam, it moast 

fansels net begjinne te snijen, dan wie de 

aardichheid der gau ôf. It moast frieze, it moast 

sterk iis wurde. Master hie't wol yn'e gaten. It 

folkje wie oerstjoer, fol ferwachting oer de 

kommende winter. By de skiednisles fertelde hy 

oer Heemskerk en Barentsz op Nova Zembla. Dat 

wie in prachtich ferhaal en wat hiene se dêr in 

winter, net? 

  

Op deze en de volgende 6 bladzijden 

Friese tekst. Leuk om te lezen ! 
 

Jeugdherinneringen door Appie Postma. 

Appie Postma (zoon van fietsmaker Jan en 

Trientje Postma) woonde in zijn jeugd aan de 

Brink in Bakkeveen; hij is afgelopen zomer helas 

overleden.  

Hij heeft een aantal van zijn jeugdherinneringen 

van eind jaren 30 van de vorige eeuw op schrift 

gezet. Bijgaand een waar gebeurd verhaal over 

kwattekwaad van ruim 80 jaar geleden in 

Bakkeveen. Wat is het verschil met heden ten 

dage?  

 

De teksten zijn door Siebren Roelsma 

geschikt gemaakt voor digitale publicatie. 

In het verhaal worden afwijkende namen 

gebruikt. Hier de verklaring: 

Wâldfean = Bakkeveen 

Wiebe = Wibbe vd Ploeg 

Age = Appie Postma 

Oege = Oege Nijboer 
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No, sa raar hoechde it no ek wer net, as de feart 

nar hâlde koe, dan wie't harren al maoi genôch. En 

iisbearen hiene se ek gjin ferlet fan, dy dikke 

rôvers, hiene je oars net as lêst fan. Nee, dy koene 

wol op dat eilân bliuwe. As hjir de feart mar ticht 

rekke en sy de redens ûnder bine koene, dat wie 

moai sat. Tusken de middei hiene de maten it hast 

net oan tiid te iten.  

Se moasten rap wer nei skoalle. De loft waard 

wakker besjoen, as wiene se echte waarfoarsizzers, 

elk koe syn sechje der wol oer dwaan. As it sa 

bleau, dan koe't hast net oars, dan frear it troch: 

Hoi, lit Kening Jûkelburd mar komme, se wiene net 

bang foer him. 

  

Age hie syn mem thús al om'e kop seurd, wêr't syn 

redens wiene, mar mem hie sein, dat se wol oare 

dingen te dwaan hie, as om nei sa'n snertrider syn 

ark te sykjen, dat koe noch wol, it soe fannacht wol 

neat wurde mei't friezen, dêr wie't de tijd noch net 

ta. " No, mar it friest fannacht wol, sjoch mar ris 

nei de loft, dy is sa helder blau ….. en fannemiddei 

soe master it ha oer barometers en thermometers 

en oer milibaren en graden:  

"No en dan giet it friezen grif wol troch, oars soe 

master dat net dwaan:" "Och, jonkje, master moat 

dôchs wat dwaan om eat yn dy domme kopkes te 

krijen en tafallich wol dy man it dat spul ha, 

fannemiddei." " Ach, ús mem is net wiis."  

" Moatst der mar net op rekkenje, dat master Van 

der Berg sa nei de winter út sjocht, dy hat ek 

leaver, dat it lij wetter reint en ik kin him gjin 

ûngelyk jaan." 

"O, nee, hen, tochten jo dat er net ride koe? Hy kin 

ommers ek omraak fuotbalje, hoe soe er dan net 

ride kinne:" " Tsjin sa'n bal oantraapje is hiel wat 

oars as mei syn lange skonken oer it ijs wjukkelje. 

Miskien kin er wol gjin streek ride. Dat soe my neat 

ferwûnderje."  

"Dat bestiet net, wa't goed fuotbalje kin, kin grif ek 

wol ride." "No, it soe my gjin nij dwaan as jimme 

dat raar ôffoel, sa'n slappe taaie leit om'e oare 

streek plat." " Dêr wit us mem neat fan, ik tochte, 

dat er allemachtige lânge streken meitsje koe, hy 

is samar in ein fuort."  

"No, wy sille't wol sjen, as it safier is, mar ik 

tochte, dat. dat mantsje moai efter de kachel 

bleau, wat soe my no sa'n masterke."……. "…….  

 

BOTS....de doar wie ticht smiten en lilk wie Age nei 

skoalle set. Mem gnyske him efternei. Master hie 

de apparaten by de les en fertelde en tekene op it 

boerd. Dat koe er ek goed. De bern sieten te 

harkjen en te sjen, it wie in wûnder, dat dy man 

dat allegearre samar wist. En sa'n ien soe net ride 

kinne? Syn mem wist der fansels ek neat fan, nee, 

master soe noch wolris wat sjen litte, leau dat mar: 

De barometer stie heech, sei master, dat it waar 

soe wol sa bliuwe. "En," sei er," dat zullen jullie wel 

niet goed vinden bbbrrr, die kou, jullie zitten ook 

liever bij de warme kachel, zeker." Der gyng in 

stoarm fan protest op yn'e klasse: Hoe koe dy man 

dat no tinke: Iis moast der komme, hurdriden: " 

Nou," sei master," dat valt me dan reusachtig mee. 

Ik geloof, dat je wel vast je schaatsen, kunt gaan 

opzoeken, want het blijft nog vast wel even 

winters weer." HOI:HOI:HOI: . 

 

"Wiebe flústere nei Age:" Soe master wol ride 

kinne?" Ja, fansels wol, jonkje, hy kin ommers ek 

goed fuotbalje, net? Nodan:" "Dat seit neat, ik kin 

goed kattekwea úthelje, mar in bêste rider bin ik 

net." " No, ja, mar dat is ek hiel wat oars." 

"Wêrom soe dat wat oars wêze, it komt op itselde 

del." Ach, do bist neat wizer as ús mem, dy sei ek, 

dat master wol net ride kinne soe." "Jimme mem 

hat miskien wol gelyk, myn jonkje, der binne goeie 

fuotballers genôch, dy't gjin streek sette kinne, 

hn:" "Ja, dat sil't wol, mar dat is mei master wat 

oars. Do hast der ek gjin ferstân fan, krekt likemin 

as ús men." 

 

 “Nee, dan do, do hast oeral ferstân fan, och, 

jonkje, do moast dy neisjen litte, hast him alris 

riden sjoen? Ja, op´e fyts." Boem……. dêr krige 

Wiebe in dûst……… Age wie lilk op him. Wat woe er 

no eins mei syn kletspraat. Boem………  dêr krige 

Age ien werom. Wat sille wy no belibje, Wiebe liet 

him net slaan, sels net troch syn bêste freon, dat 

moest er net tinke. Boem ……Slaan, woe Wiebe 

him slaan? Dat kin, mar dan moast er wol op 

werombeteljen rekkenje: Alle eagen wien op it 

boerd rjochte, dêr't master in tekening op sette fan 

in thermometer mei de graden fan Celsius en 
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Fahrenheit der by. De bern folgen syn ferhaal mei 

nocht. Snoad, hoe't dy minsken op harren 

skaalferdieling kaam wiene. Moai om dat te witten.  

 

En ûnder't praten gyng master syn krytsje oer it 

boerd. Wiebe en Age hiene der gjin each foar, dy 

hiene genôch oan harren bekfjochterij en yn't 

genyp waarden der noch mear dûsten útdield. " 

Eigenwize podde, wat soesto der fan witte, jonkje." 

Boem! "Ah, jong sjoch nei dysels, opskepper." 

Boem: En ear't se der erch yn ha, sitte se mekoar 

yn't hier en falle der klappen…… au, jonkje, lit dat: 

It is ynienen deastil yn'e klasse, master tekent net 

mear, hy praat net mear, de oare bern, sjogge net 

mear nei't boerd, se harkje net mear, it is stil……. 

en allegearre sjogge se ferheard nei de twa 

fjochtersbazen. Hoe kinne dy twa no sa? Ja, dat 

witte se eins sels ek net. "Wat krijgen we nou?" 

freget master,"  zouden jullie elkaar eventjes warm 

boksen?" " Nee, master, mar hy begûn te klieren 

……." Oh, sit net te liegen, jong, do bist begûn:" 

"Ah, netwier, do bist begûn." " Dus allebei 

begonnen," sei master," ik ben reuze nieuwsgierig, 

waar ging het over?" "No, master, hy sei……."Nee, 

master, hy sei…….." 

     

"Ja, nou snap ik er nog niets van, wie zei nou wat?" 

" hiene it oer it reedriden, master, en doe…."    "Ja, 

master, en doe sei hy, dat ………" Wat zei hij?" " Eh 

…..hy sei, dat....eh master net ride koe." "No, dat  

kin ommers bêst." " Zo, zei hij dat? Nou, het spijt 

me, maar hij heeft gelijk." Watte?  Wie't no dôchs 

sa? "En master kin sa goed fuotbaljet" "Dat kan ik 

wel een beetje, ja, maar schaatsen kan ik erg 

slecht." "Ja, mar as je sa skoppe kinne, dan…… 

"Een zwaluw kan goed vliegen, maar hij zwemt erg 

slecht. Zo is het met mij ook, moetje maar 

rekenen."'  

 

"Dat falt my ôf." It ûntfoel Age, mar syn 

teloarstelling wie ek sa grut ,dat it flapte der samar 

it. Och, hearken, in master dy't net ride koe: "Kun 

jij het goed?" "Jawol, master." sei Age. " En jij, 

Wiebe?" " No, it skarrelt wol, master, mar heit seit, 

dat ik wol noait in alvestêdetocht winne sil."Age 

wie der ôf. Mem krige ek noch gelyk, dy slappe 

taaie, koe net op redens om in Lykstertakke, dat 

fûn er mar sneu: Doe't de skoalle út gyng en de 

bern gau nei hûs setten om de redens op te sykjen, 

rûn Age net sa hurd. Hy koe der noch net oer 

út…….. master koe net ride. "En, hoe stiet it 

waarglês, bliuwt it winter? Wat hat master sein?" 

"Neat." 

  

"Dat wie dan ek in stille middei, hat er jimme neat 

ferteld?" "Dat wit ik net." "Witsto dat net? Hoe kin 

dat.' "Dat kin my neat skele. Hy kin net iens ride, 

dy lange." “En is dat sa'n ramp?" " No, wat ha je 

no oan in master, dy't net iens ride kin?" "Mar hy 

kin wol wat oars." " Dat sil't wol, mar wat ha je dêr 

no aan?" "Hjir mar, hast thee, lekker waarm. Wolst 

ek in stik koarstekoeke?" Age rierde yn'e thee om 

en die in hap fan'e koeke. " 'k Ha dyn redens ek 

opsocht, se sieten noch moai yn'e kranten yn't fet. 

"De loft kleare op, de thee wie samar fuort en mei 

it lêste stik koeke yn'e mûle gyng er nei de 

wurkpleats. Dêr soene de redens wol wêze:" Hoi, 

heit, binne myn redens hjirre?" Se leine op'e 

wurkbank. Dat seach der goed út, gjin roastplakje 

er oan.  

 

"Moatte se ek slipe wurde,heit?" "Dat wit ik net, ik 

sil nije wike wolris sjen." "Nije wike pas?" "O, sei'k 

nije wike? Nee, moarn sil ik der oer gear, dizze fyts 

moat hjoed noch klear, master wol him brûke, hy 

moat nei Drachten." "Hy kin better mei de fyts 

wurde as mei de redens, tink." "Hoesadat?" frege 

heit. "Hy kin net reedride, hat er fannemiddei 

ferteld." "O, no, der binne wol 

mear, dy't it net kinne." En 

dêrmei wie't út.  

 

Age sette nei bûten, de dyk op. 

Guon jonges sieten al by de 

kant fan'e feart. Ris besykje, 

hoe sterk it iis al wie. Dat 

koene se wol ferjitte, it hie 

ommers noch mar ien nacht 

ferzen. Mar Age koe it ek net 

litte, efkes de klompe der op. 

Krak: Noch neat wurdich. Mar 

dat bleau sa net: It frear mar 

raak yn de kommende dagen.  

 

De oare wyks wie de feart fol 

mei ridende minsken, lyts en 

grut. It iis wie sterk: De jonges 

en famkes hiene al hiel wat 

baantsjes lutsen, de feart út. 

Op'e Knippen moasten se 

foarsichtich wêze, dêr wie noch 
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in grut wek by de Mjûmsterwyk, mar dat wie mei 

tûken ôfset. It iis wie spegelglêd, je moasten 

skerpe redens ha. Dêr hie Age syn heit wol foar 

soarge, se snienen der suver troch. Age wie yn syn 

elemint, hy streke as in grutkearel. Ja, no wie er 

wer ien fan'e foarsten, der wiene mar in pear, dy't 

er net ha koe. Want dat hiene se fansels allang 

besocht, de kânsen moasten berekkene wurde. As 

it op hurdriden yngyng, moasten je witte, hoe't de 

saken der by stiene, no?  

 

En der waard hurdriden. Op'e feart foar Hylke 

slachter syn hûs. De izers pikten yn't iis, de 

splinters stoden der nei. Age brocht it fier. Mar der 

wiene twa, dy't er net benei komme koe. Hy krige 

de tredde priis. Net min, hear, mar Oege wie te 

gau fan'e streek, oars………   It wie alle dagen drok 

op'e feart, de minsken fermakken harren ta de 

teannen út op'e smelle izers. Ek de Jonges. Se 

hiene alris nei De Wylp west en nei De Bult nei in 

hurdriderij, in echtenien. Dat wie nochris wat oars 

as by harren. Dy kearels fleagen suver oer't iis. In 

Slof wûn de prijs. Dy fint ried my dan dôchs hurd:  

En sa ferrûnen de dagen mei skoalgean en riden, 

mei riden en skoalgean. De winter sette troch. Mar 

it waar feroare dôchs en it waard der net better op. 

Dikke wolkens skoden troch de loft, mem tocht der 

soe wol snie komme sille: "Sitte wy wer yn'e 

rommel." No, dy rommel foel en net te min. De 

baan moast der troch brocht wurde. Doe koene se 

wer ride. Mar it nocht rekke der dôchs wat ôf en 

soms sochten se oare dingen om te dwaan. Se 

swalken no ek wolris troch de lannen en troch it 

bosk. Je koene no de bisten sa moai spoare. Dat 

wisten de streupers ek.  

 

It wie ien strik allegearre strikken en faak siet der 

in knyn of in hazze yn. Evert en syn maten 

streupers hiene bêste dagen. Op ien fan dy 

sneuptochten fûnen se mei in man as fiif in dea 

skiep yn't lân fan Durk de Haan. It bist lei langút 

en wie sa hurd as in spiker en sa stijf as in planke. 

Wylst se der by stiene te sjen en fûnen, dat it 

earme bist it net troffen hie mei't waar, sei Wiebe 

ynienen: "Dêr koene wy wol in grap mei it helje." 

In grap úthelje mei in dea skiep? De measten 

seagen der neat grappichs oan.  

 

"Ja, jong," sei Wiebe," as wy dat skiep no ris mei 

nimme." "Mei nimme? In dea skiep? Wêr is dat no 

goed foar? "No, doomny wennet hjir ommers deun 

by?" "Ja, no, en? Trochsto dat dy belang hie by in 

dea, skiep?" "Nee, dat is't him no krekt, hy hat der 

gjin belang by." "No, wat wolst dan. Do seist it 

ommers sels ek, dat er der gjin belang by hat." 

Krekt en dêrom moat er it eins wol ha." Dêr 

snapten de oaren neat fan. "No, jong, wy slepe dat 

skiep mei nei doomny syn hûs, nei de pasterij, en 

dy hat ommers fan dy grutte doarren." "Wat ha dy 

doarren der no mei út te stean:" "It wurdt al moai 

skimerich en dat komt ús krekt fan pas. Wy slepe 

dat skiep nei syn doar, sette it dêr rjocht tsjin op 

en dan skilje wy oan." "En dan fierder?" "No, dy 

grutte doarren draaie nei binnen ta iepen en as hy 

dan by de doar komt om te sjen, wa't der is, falt 

dat skiep him om'e hals." Doe gyng de oaren in 

ljochtsje op. Dat soe in spektakel jaan. Wat soe dy 

man skrikke, hy koe der wol wat fan krije.  

 

"Ja, dat moat wêze, jonges, dat is hartstikke moai, 

man, kinne wy ris laitsje." "Ja, goed en wol, mar 

as er fan'e skrik bekommen is, dan sil er ús wol 

efternei wolle. En ik kin net sizze, dat my dat 

talaket." "Nee, hy rint sa hurd wol as wy." "Dat is 

neat, jong. Se hawwe ommers in sleat foar hûs en 

dêr leit in brechje oer. No, it is dik winter, dat dy 

sleat kin wol hâlde. Wy krûpe gau ûnder dat 

brechje en dan fynt er ús samar net." "Dat is de 

oplossing, dat dogge wy, allegearre  ûnder't 

brechje." 

 

In inkelenien hie noch beswieren, mar dy waarden 

gau út'e wei praat. De oaren wiene sa fûl foar it 

plan, dat se harren der eins ek net foar wei wine 

koene, al like harren it sitten ûnder doomny syn 

brechje no just net sa feilich ta. Dwers troch de 

snie sleepten de sterksten it deade skiep efter 

harren oan it lân troch foar nei de dyk. It begûn al 

moai te tsjusterjen en dat kaam harren no goed 

fan pas. Oars koe tis immen harren heisterjen sjen 

en dan koene se it wol ferjitte. Dat moast net 

fansels, dat soe sûnde wêze fan al dat gesleep. It 

lân,dêr't se it skiep fûnen lei skean efter doomny 
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syn hûs, dat kaam wol moai út, dan hoegden se sa 

fier net, it slachtoffer wie tichte by. Se skuorden it 

deade bist efter de hage fan't Gebou del dat 

njonken de pasterije stie, doe troch de sleat skean 

oer nei de foardoar. Dat moast fansels al stil barre, 

want oars kaam de moard dalik út en hiene se 

doomny al om'e nekke, ear't it safier wie. 

  

Wytse die oars net as nokkerje, sa'n wille hie er 

yn't foarútsjoch op wat komme moast: "Dy man 

skrikt him aanst noch dea", lake Wytse en dat 

laitsjen wie in raar gehoar, sa tichte by it plak fan'e 

misdied. Wiebe sei tsjin him:" Gean do hjir mar 

wei, mei dyn gegniffel stoerst de boel aanst ek 

noch yn'e war, gean mar yn'e feartswâl sitten, fier 

genôch ôf, dan kinst om ús safolle nokkerje 

ast´wolste. Moast wol in plakje opsykje, dêrst it 

sjen kinste, oars hast der noch neat oan. Mar pak 

asjebleaft op." Wytse seach blykber de earnst fan't 

gefal yn. 

  

Hy sette ôf nei de feart. Hy socht in moai plakje op 

ûnder in strjitlantearne, dan koe er yn't ljocht alles 

moai sjen, tocht him. De oaren setten foarsichtich, 

foarsafier as dat koe, it deade skiep rjochtop tsjin'e 

grutte foardoar oan, it wie gjin gesicht gelyk. Mei 

de foarpoaten by de doar op like it wol, oft it hist 

bidde om der yn litten te wurden. Fan'e kjeld 

faaks? Nee, dat, koe hast net, dér hie it gjin lêst 

mear fan, mar in healwiis gesicht wie't.  

 

Doe't it de mannen nei't sin stie, glûpten se, op 

Wiebe nei, onder it brechje oer de sleat foar de 

pasterije. In inkelenien, dy't it dôchs net fertroude, 

gyng yn'e hege ûnderwâl fan'e feart yn'e snie 

lizzen, mei de holle oer de râne, om foaral neat te 

missen, fan wat der no barre soe. Dit koe moai 

wurde: Wiebe seach ris om him hinne. Alle koppen 

wiene fuort. Doe gyng er nei de skille. Dêr moasten 

je oan lûke, dan gyngder in izeren trie hinne en 

wer en oan dy trie siet in skille fêst, dy't boppe 

yn'e gong hinge. Dêr siet in klepeltsje yn en dat 

sloech den tsin'e skille oen: Foars luts Wiebe oan'e 

knop en it lûd fan'e skille klonk daverjend troch de 

lange holle gong: Dat gyng hast slim genôch, mar 

doomny moast it al hearre kinne: Noch in haal en 

dêr sette Wiebe fuort. As in aap skeat er ûnder it 

brechje.  

 

Hy knoffele oer Oege hinne en dy die it seker sear, 

want hy krimmenearre nochal wat, mar dêr wie no 

gjin tiid ta: ssssstttttt: Yn spanning sieten se te 

wachtsjen op wat barre soe. No, dat duorre net 

lang. De doar gyng iepen en se hearden doomny, 

dy't sizze soe: "Wa tinkt, dat wy dôf binne? Mar 

safier kaam de man net, by "wa tinkt" bleau it. Hy 

joech in gjalp en dêr kaam in béste dreun efter 

oan. It deade skiep plofte del mei in klap fan 

beferzene lichem en ek doomny lei langút yn'e 

gong te spinfuotsjen. Allinne doomny wie sa stil net 

as it skiep, o, nee: Hy raasde it út:" Wat moet dit? 

Wie heeft dit gedaan? VROUW: KOM GAUW: "En it 

duorre mar krekt as dêr stie doomnysmefrou ek by 

de foardoar. En dy bearde net minder as har oare 

helte:" O, Jan, heb je, je bezeerd? Wat is dat hier? 

Wie heeft dat gedaan?"  

 

Dêr hoechde doomny net nei te rieden. En dat die 

er ek net: "Wie dat gedaan heeft? Dat is natuurlijk 

weer in streek van de lieve Woudveenster jeugd. 

Wacht ik zal ze:" En op syn lekker waarme toffels 

skeat doomny de doar út. De jonges hearden him 

oankommen. Ynienen roffelen syn fuotten oer it 

brechje. Se skrokken der fan. Op'e dyk bleau 

doomny stean, hy loerde nei alle kanten, oft er de 

smearlapnen ek seach, mar nee, der wie nimmen 

te bekinnen. Wer raasden syn toffels oer it 

brechje:"Geef mijn jas, ik ga er achteraan, ze 

kunnen nog niet ver zijn." Nee, de goeie man 

moast ris witte, hoe tichte de dogenieten by wiene: 

Rap kaam er wer bûten en wer dreunde it brechje 

fan syn fuotstappen. Hy rûn de dyk in eintsje út 

oant ûnder de lantearne.  
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Dêr seach er om him hinne. Fuort, net mear te 

sjen. Wytse lei stiif tsjin'e wal. Syn wite tûfe wie, 

krekt boppe de râne, net te sjen. Mar……. hy wie 

wol te hearen, hy nokkere dat it wat die, want hy' 

hie alles sjoen en dat wie wol sa'n komyk gesicht, 

dat hy hie him net bedimje kinnen. Och, wat wie 

dat in stunt, ju, dy earme doomny krige it skiep 

om'e nekke en siigde mei skiep en al yn'e gong. En 

hoe't er dêrnei te kear gong. Mei de holle yn'e snie 

hie er lake: Och, och, wat hie er in wille: En noch 

nei nokkerjend, tilde' 'r de holle op om te sjen 

hoe't it fierder gean soe. Dat hie er better net 

dwaan kinnen, want doe't er oer de râne kipe, stii 

doomny ûnder de lantearne en hearde Wytse 

gicheljen en……. hy seach it wite kopke no boppe 

de wâl útstekken:"Wacht, mannetje, kom jij eens 

hier." No, nee, dat wie Wytse net fan doel fansels 

en rûtsdy, liet er him by de wâl delglide en kaam 

op it iis fan'e feart telâne. 
 

Doomny fergeat syn doomnyswêzen ..... hy skeat 

as in snoek nei de feartswâl,mar hie te folle gong, 

hy skeat te fier en yn'e snie  "slipte " er en langút 

rûtste de "kerkdienaar " by de wâl del. Dat seach 

Wytse ek noch: hy lake lûdop, mar hy fergeat net, 

dat der grut gefaar drige….. dwers oer de feart……. 

gau oan'e oare kante by de wâl op…….. dwers oer 

de reed en oer't fytspaad en as in sneltrein skeat er 

by Bareld de Jong it hiem op, rinne sa ha je net: 

 Efterút troch de tún, oer de sleat en sa kaam er 

wer efter de hûzen del by de brêge. 
  

Yn'e steech fan't kafee, liet er him tsjin ´e muorre 

sakje, jonge, jonge, dat wie rinnen, efkes 

bekomme,hear. Hy nokkere noch nei: dy healwize 

doomny, net? Dy wie as in follearde skiër by de wâl 

delsketten, mar dat wie gjin echte glydbaan, der 

sieten hurde knoarren en dêr die er him goed sear 

oan. Efkes lei er op't iis fan'e feart, dat die ferhipte 

sear. Hy struts ris oer syn skonken en stroffele 

oerein. Wylst wie er ek ôfkuolle seker, want nei't er 

om him hinne sjoen hie, wêr’t Wytse bleaun wie en 

noch in wurd sprutsen hie, dat doomnys yn'e regel 

net brûke, klattere hy oan'e selde kant de wâl wer 

op en rûn, dôchs wol in bytsje heukeljend op hûs 

oan. 
  

Hè, ju, hè, ju, wat moast in minske ek al wat 

útstean, om de misdied te bestriden: Syn 

rjochterfoet die dôchs knap sear, hy struts der ris 

oer hinne en fielde in sear plak op'e nibbel....aanst 

thús mar ris sjen, it soe wol in smetlape wêze. Dy 

ferdealde jonges ek, wat sochten se ek al wat út 

om in minske mei op'e kast te jeien. Mar it bestie 

fansels net, dat Wytse dat allinne dien hie, dat koe 

net. Mar wêr soene dy oare smjunten dan sitten 

ha? Hy hie se ek net fernommen. Dy knapen wiene 

fansels al fierder fuort west as Wytse.  
 

En sa, dôchs noch fûterjend en yn him seis 

protteljend, stapte'r wer oer't brechje nei hûs. 

Ûnderút brechje wie, wêr't er se finne kinnen hie, 

wie't stil, de binde skarlunen wie fuort. En net op 

harren deade gemak: O, nee, doe't se doomny de 

dyk út stowen seagen, glipten se gau fuort, foar't 

hûs fan Jabik skuonmakker del nei de brêge. Earst 

stil en gau, mar by Jabik foar't hûs kamen se los, 

se gierden it út: wat in prachtige bak, net en wat 

raasde doomny tsjin´e frou, hen? Doomny hearde 

it laitsjen en stie stil: soe er. ........, mar nee, hy 

hie genôch seare knibbels. It skiep lei der noch en 

ek de frou wie noch by de doar. Tegearre sleepten 

se it deade bist efter de pôlen foar by de dyk. Ek 

mefrou fûtere: dy smoarge jonges, se hiene har 

man de deaskrik wol op't lijf jeie kinnen: Yn'e gong 

seagen se mekoar ris oan, doomny seach der net 

op syn sneinsk mear út, ûnder de snie en de 

modder fan'e feartswâl. It wie eins ek in komysk 

gesicht en samar ynienen stiene se te skatterjen 

yn'e gong. 
 

 O, o, wat wiene it ek smearlappen, dy jonges fan 

Wâldfean: "En Wytse lag net met zijn witte koppie 

boven de walkant uit. Ik had hem nooit gezien, 

maar hij kon natuurlijk zijn beroemde giechelen 

niet bedwingen en toen hoorde ik hem dus wel:" 

"Heb je hem kunnen grijpen?" " Welnee. Nou, ja, ik 

was veel vlugger beneden dan hij, maar hij was op 

tijd gevlucht. Ik schoot naar beneden, maar 

bezeerde me aan de hardbevroren molshopen en 

toen was ik aardig bekoeld." Se setten nei de 

waarme kachel. Doomny die syn smoarge klean út 

en efkes letter sieten se by de âld swarte. Doomny 

pakte de krante wer op en makke dy fierder út. Sa, 

no en dan hearde mefrou it nokkerjen efter De 

Koerier.  
 

Doomny seach de humor fan it gefal en alhoewol 

syn knibbel knap jokke, wie syn lilkens aardich 

besakke. Mar hy soe se wol wer krije, dy 

gelegenheid krige er grif inkear.  

En dan soene se it al witte: 

-------------------------------------------------------- 

Appie  Postma 
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Kerstwandeling 2015: record aantal deelnemers en lekker weer. 

26 December 2015: De prachtige dag om te 

wandelen in de bossen. Er stond een vrij stevige 

wind, maar in de bossen was hier weinig van te 

merken. De klacht van de wandelaars was dat het 

in de bossen bijna te warm was om te wandelen in 

wintertrui en winterjas. Wat wil je ook: 

temperaturen van ca 13 graden en regelmatig de 

zon erbij. 

In totaal zijn er 2058 betalende wandelaars 

geteld. Wat is net iets meer dan het record van 

2006. De wandelaars liepen dit jaar een soort “8”, 

omdat de koek&zopie (halverwege) ook in het dorp 

zelf was: De Mande (de kerk). Het was de eerste 

keer dat De Mande als koek&zopie heeft gediend.  

 

De eerste lus van de 8 liep door de percelen 

weiland die ook bij de vlooienmarkt worden 

gebruikt en achterliggende percelen (bedankt fam. 

Okkema en Macadam voor het noodbruggetje). 

Daarna een stukje dorp. Vervolgens het bos van 

Natuurmonumenten in en landgoed De Slotplaats. 

Iedereen kwam Bakkeveen weer binnen via de 

historische Duerswaldmerwei (de klinkerweg vanaf 

Wijnjewoude). Een stukje langs de vaart en 

vervolgens de eerder genoemde koek&zopie.  

 

Daarna door een aantal kleine percelen privé 

weiland, lag redelijk beschut, maar ook wind in de 

rug (bedankt fam. Van der Weij). Deze percelen 

waren ook voor het eerst in de kerstwandeling 

opgenomen. Daarna door de bossen en over 

heidevelden aan de oostkant van Bakkeveen. De 

15 km kwam daarbij tot bijna Allardsoog. Het 

laatste stukje liep voor alle routes over de 

zandvlakte. Later bij het schoonmaken van de 

finishlocatie werd er veel “dunsan” geveegd. 

 

Over Dúnsân gesproken. Iedereen zal het gemerkt 

hebben: de parkeerterreinen lagen grotendeels 

overhoop: deze worden gerenoveerd en aangepast 

en het project heet “Dunsan“. Met 3 personen is 

het parkeren geregeld, zodat er nog vlakbij 

geparkeerd kon worden. Dit is redelijk goed 

verlopen en was zeker geen overbodige luxe.  

 

Het was wel jammer dat de aannemer geen 

rekening heeft gehouden met de kerstwandeling en 

even wat tijd besteed heeft aan het vlak(ker) 

maken van de terreinen. Dat had weer wat auto’s 

langs de straat gescheeld. Helaas was het 

vlooienmarktweiland ook erg nat: op het hoogste 

deel konden nog 3½ rijen auto’s gestald worden.  

 

De kerstwandeling puzzel 

Er zijn bijna 200 oplossingen ingeleverd. Precies 40 

daarvan hadden de juiste oplossing en deze was 

“voorjaar in december“. Kijk verder op 

www.bakkeveen.nl hoe de puzzel dit jaar in 

elkaar zat. 

De prijswinnaars: 

1. Lammert Rinsema, Wijnjewoude,  

Ballonvaart 26 juni 2016 (t.w.v. € 140,–) 

2. Suzanne Hoeksteen, Kortehemmen  

Dinerbon € 15,– bij Plaza De Kolk 

3. Geertje Sinnema-Spa, Ureterp  

Dinerbon € 15,– bij Plaza De Kolk 

4. Klaas Jan Alma, Augustinusga  

Dinerbon € 10,– bij Plaza De Kolk 

5. Kitty Veenstra, Bakkeveen  

Dinerbon € 10,– bij Plaza De Kolk 

6. Froukje van Dalen, Bakkeveen  

Midgetgolf arrangement Dúndelle 

7. Jitske Wiersma, Drachten  

Midgetgolf arrangement Dúndelle 

 

JanvD 

 

World Servants 
2e Kerstdag was er weer de traditionele 

kerstwandeltocht in Bakkeveen. 

De pauze voor de wandelaars was in “De Mande”. 

Een zeer geschikte plek voor de koek en zopie 

stop.  

Hier  konden wij van World Servants samen 

met Stichting Andrassy: koffie, 

chocolademelk, thee, broodjes en cake 

verkopen. Het prachtige weer zorgde voor 

een geslaagde en gezellige dag, met veel 

wandelaars. Bij de stand van World Servants 

konden de mensen het 2e deel van de route 

ophalen. 

Tijdens het koffiedrinken konden de mensen 

via de powerpoint presentatie kijken naar 

informatie over stichting Andrassy en World 

Servants. 

 

Het was een zeer geslaagde dag!    

Bedankt allemaal. 

Baukje de Vos, World Servants. 
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  Ritme fan ‘e snie 
 

Wat binn’wy wend oan ’t ritme, 

dat tiid en oere bynt,  

dat alles wat wy dogge 

syn wenstich paadsje fynt,  

De dagen wurde wiken,  

de maatslach fan ‘e tiid 

jout ús hâldfest en stipe  

as wer in jier fergliidt. 

 

Wat binne ’t oare dagen, 

‘t draait no om ’t waarberjocht, 

mei hieltyd wer dy fragen, 

fan: giet it eins wol troch? 

Dy glêdens op é diken,  

wy meie der net oer. 

Om boadskip, docht wol bliken, 

Is no in hiele toer. 

 

Hjoed is ús ritme: feie- 

it stoepke moat wer leech. 

Wy sile wier net kleie 

al  giet hat ús rêch it dreech. 

Wy sill’ de snie wer skowe, 

it giet oars net sa min. 

Soe dit ús ritme bliuwe?.... 

De oprit is wer skjin. 

                                      Appie 

 

Elke vrijdagochtend in Dúnhoeke  

(bij zwembad) 
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Uitkeringen vlooienmarkt 
 

Tijdens de Bakkeveensteravond op 14 

november 2015 heeft St. Vlooienmarkt – 

Bakkeveen de financiële bijdrages aan 

organisaties bekend gemaakt. In totaal is er 

in deze ronde € 9.000,-- beschikbaar gesteld. 
 

De inkomsten 

De mazzel met het weer zoals dat in 2014, was wat 

minder in 2015. Daarom zijn de inkomsten ca 

€ 2.500,– lager dan in topjaar 2014. Maar in 2014 

zat het weer ook ongelooflijk mee. We staan nu 

weer met beide benen op de grond. 
 

Dal-markten 

De markt van 4 juli lag in een hittegolf. Daardoor 

op die markt maar 196 standhouders die de 

aangekondigde tophitte trotseerden. Het viel 

trouwens wat mee: “slechts” 34 graden.  

Echt verregend was de markt van begin 

september. 77 standhouders kwamen en tijdens de 

droge momenten deed men ook nog goede zaken. 

De novembermarkt werd ook geplaagd door regen 

(en warmte). Maar deze laatste markt tellen we 

eigenlijk al niet meer mee. 
 

Top-markten 

Naast deze dal-markten, waren er ook 2 top-

markten: die van 18 juli en 1 augustus. Beiden 

ruim boven de 700 standhouders. Deze hoge 

bezoekersaantallen werden door het mooie weer 

veroorzaakt, maar daarbij ook als compensatie 

voor het slechte marktweer eerder in die weken. 

Andere markten hadden ook veel last van de regen 

in de 2e helft van juli en als het 1 dag mooi weer is 

en dat is toevallig op dezelfde dag als de markt in 

Bakkeveen, dan komt men van heinde en verre 

naar Bakkeveen. Deze 2 extreem drukke markten 

zijn goed verlopen, afgezien van de filevorming. 
 

De bijdragen 

De vlooienmarkten worden door vrijwilligers van 

sportverenigingen georganiseerd en deze 

verenigingen ontvangen hiervoor jaarlijks tot nu 

toe nog een vast bedrag. Na aftrek van de 

daadwerkelijke kosten worden alle resterende 

inkomsten aan het dorp beschikbaar gesteld.  
 

In 2012 is er op basis van de aanvragen € 2.500,–

beschikbaar gesteld; in 2013 verdubbeld tot ruim € 

5.000,–; in 2014 ruim € 10.000,– en in 2015 

€ 9.000,– (dit op basis van de ontvangen 

verzoeken). 

In 2015 zijn 13 verzoeken voor een financiële 

bijdrage ontvangen; deze zijn allen deels 

gehonoreerd. Twee waren te laat ingediend en 

telden niet meer mee. 

Om voor financiële ondersteuning in aanmerking te 

komen worden als criteria gesteld dat men ook zelf 

via andere wegen naar financiële ondersteuning 

zoekt èn dat de bijdrage het welzijn in Bakkeveen 

of naaste omgeving verbetert. Heeft een 

organisatie vaker geld aangevraagd dan gaat de 

prioriteit wat naar beneden. Organisaties die 

duidelijk aangeven hoe hun financiële positie eruit 

ziet hebben een streepje voor. 

Bedrag Organisatie Toelichting 

€ 1000,– Toneelver. Nij Bigjin & Historische ver. Schrijven Toneelstuk Van Drooghe 

€ 500,– Stichting dorpsfeest Bakkeveen Zomeractiviteiten( € 250,– per activiteit) 

€ 500,– Natuurvereniging Bakkeveen Bijdrage aan bloembollen 

€ 500,– Buurtvereniging De Bosk Jeu de Boulles baan (ook voor derden) 

€ 500,– WMO-steunpunt Bakkeveen Ontwikkeling burger participatie 

€ 500,– Buurtvereniging NAS Bijdrage aan voetbaldoelen Nije Buorren 

€ 750,– Himmelploech Schoonhouden van het dorp 

€ 500,– Sinterklaascommissie Sinterklaasintocht 

€ 1.000,– Brassband Opsterland Bijdrage jeugdopleiding 

€ 500,– Dúnsjongers Bijdrage aan nieuw tenue 

€ 750,– Stichting Survival Bakkeveen Verbetering survival oefenterrein 

€ 1.000,– Musicalcommissie De Mande Bijdrage musical “Wake Up Jona” 

€ 1.000,– Noovids & Dorpscafé De Brink Garantstelling Nieuwjaarsfeest 

 

Het geld wordt uitgekeerd zodra duidelijk is dat de 

kosten zeker zullen worden danwel zijn gemaakt 

om het gestelde doel van de betreffende 

organisatie te bereiken. 

Vervolgens resteerde er nog ca € 15.000,–. Deze 

is toegevoegd aan de reserve voor investeringen in 

het kader van het Dúnsânproject Fase 2. 

Fase 1 van dit project beoogt het per april 2016 

realiseren van een provinciale en gemeentelijke 

recreatieve TOP locatie. Fase 2 zit nog deels in de 

brainstormfase. 

 

 

 

Voor 2016 worden nauwelijks wijzigingen voorzien. 

Wel zal aandacht besteed worden aan: 

 Voorkomen filevorming door verkeer te 

stimuleren via Bremerwei/Dwarswijk te rijden 

en ’s ochtends vroeg 2 inritten beschikbaar te 

hebben voor vlottere afhandeling op het 

vlooienmarkt terrein 

 Meer toiletten op extreem drukke dagen 

 Tijdig gereed zijn project Dúnsân en 

draagkracht/duurzaamheid van brede 

grasstrook langs Mjûmsterwei. 

Zie www.bakkeveen.nl/markt

http://www.bakkeveen.nl/markt
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Klupjes zijn gratis advertenties die door de lezers van De Slûswachter kunnen worden geplaatst. 

Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes  
 

 

Zaalruimte nodig? 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle) .  

Voorwaarden: zie pagina 30 in dit blad. 

Reserveringen kun je bekijken op 

www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

  

 

Te koop: 

Aardappelen van de Friese klei 
 
Thuisbezorgd !! 
 
Biltstars: 
zak  à  20 kilo    €   11,00  per zak 
zak  à  10 kilo     €    6,00  per zak 
 
Irenes: 
zak à 20  kilo    €   12,00  per zak 
zak  à 10 kilo     €    6,50  per zak 
 
Bestellen:  06-55346969  of per e-mail  
j.nieuwdam@outlook.com 

 

Nieuw in Bakkeveen  

Gastouderopvang Lytse Krumel. 
 

Ik ben Mirjan Klasen en ben sinds 1 november 

gestart als gastouder.  

Ben je op zoek naar een leuke, flexibele oppas 

neem dan gerust contact op en kom een keer 

langs om kennis te maken.  

 

Groetjes Mirjan, 06-15522394 

 

 

3 Provinciën Wandeltocht 

 

De 3 PWT zal op zaterdag 14 mei worden 

gehouden. Er is weer keuze uit afstanden van 5, 

10, 15, 20, 25 en 40 km. Dit jaar gaan we in 

(zuid)oostelijke richting. Start/finish bij 

Dúndelle. Inschrijven is nu al mogelijk via 

www.3wandel.nl.  Het loopt nu al storm ! 

 

 

REÜNIE  SVW  50 JAAR 
 

Zaterdag 6 februari 2016 bestaat 
volleybalvereniging SVW alweer 50 jaar! 
Reden voor een groot feest voor leden en oud 
leden. 
Gezellig bijkletsen met oud teamgenoten, 
herinneringen ophalen, dansen en nog veel 
meer leuks. 
U bent van harte welkom! 
 
Heeft u misschien nog foto’s, of iets dergelijks 
uit het archief van uw volleybalverleden, 
dan kunt u dat naar ons mailen of u belt met 
onderstaand telefoonnummer. 
Wij zorgen voor kopie van de foto’s, zodat u ze 
zelf ook kunt behouden. 
 
Dus komt allen en ZEGT HET VOORT! 
We sturen geen persoonlijke uitnodigingen, voor 
meer informatie kunt u onze Facebook pagina 
in de gaten houden. 
 
Namens de feestcommissie, 
 
Johanna Zeilstra 
Tel. 06-11860404 
E-mail: svw-waskemeer@outlook.com 
Facebook: 50 jaar sport vereniging waskemeer 
 

 

BELASTINGAANGIFTE en het 
aanvragen/wijzigen van TOESLAGEN. 
 
Als HUBA (hulp bij belastingaangifte) voor 
leden ven een ouderenbond. 
(ANBO/KBO/PCOB). 
En ook voor andere particulieren. 
 
Gerard Giesen. 
0516-541474 of 06-41201799. 
 

 

De 1e vlooienmarkt van 2016 zal zijn op 
zaterdagochtend 2 april.  
Meer info: www.bakkeveen.nl/markt 

tel:06-15522394
http://www.3wandel.nl/
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Service pagina 

Veiligheid & Gezondheid 

Noodgevallen:  

Alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  
 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

apotheekhoudend 

Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, 

Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516-

541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl 
 

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 

Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de 

volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op 

feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: 

op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te 

Drachten. 
 

AED’s 

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen 

AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de 

supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle, 

Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de 

huisarts.  

En elk uur van het jaar voor personen die een 

toegangscode hebben: Nije Buorren 2 (voormalig 

Bolhuis Tweewielers). 

 

Tandheelkundig centrum Bakkeveen 

Mw. B.Duizendstra, tandarts, 

Mw. G. Storm, mondhygiëniste 

Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 

www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl 

Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat 

vermeld op het antwoordapparaat. 

 

Fysiotherapie Goren 

Ook manuele therapie en diverse specialisaties.  

Weverswal 7, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 

www.fysiotherapiegoren.nl  

 

Praktijk voor klassieke Acupunctuur 

W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van 

Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992  

 

WMO 

Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512-

386386  

Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen 

op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende 

vrijwilligers: Roelie Dijk, tel. 0516 541454 / 

Neeltje Haisma, tel. 0516 541318  

 

Dorpsagent: 

Oebele Dijk  

Email: oebele.dijk@politie.nl 

Tel.: 0900 8844 

 

Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in 

de categorie “voorzieningen”. 

 

Slûswachter 

Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe 

teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur 

even een email naar info@bakkeveen.nl  

Al meer dan 760 abonnees.  

 

Het “De Slûswachter” team 

Functie Naam Telefoon 

Administratie Wilma Kolk 542073 

Drukwerk Jan de Groot 541828 

Advertenties Roy Witte 541223 

Redactie Jan van Dalen 0651175883 

 

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen 

voor aanleveren van kopij, bundelen en 

verspreiding 

 

 

Kopij inleveren 

Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of 

info@bakkeveen.nl  

Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de 

voorgaande maand. Kopij is doorgaans gratis, ook 

voor ondernemers, voorzover in dit blad 

geadverteerd wordt. 

Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in 

de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. 

 

Oplage  

890 papieren exemplaren, verspreiding in heel 

Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De 

digitale Slûswachter wordt niet publiek via 

www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen via 

email naar derden gezonden. 

 

Publicatie 

Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) op 

de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. 

Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde)  

€ 245.-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato 

goedkoper.  

Bankrek. NL 69 RABO 0363 9321 43  

 

Internet Bakkeveen Online 

www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen onder 

dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij in 

beide media opgenomen.  

De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend.  

 

Klachten, meldingen storingen aan de 

gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail 

meldingen@opsterland.nl 

 

Dierenartsen 

Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema, 

Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 

0594-641600 Spreekuur: ma. en do. 17.30-18.00 

uur en volgens afspraak. 

Elke vrijdagochtend in Dúnhoeke (bij 

zwembad) 

http://www.jehuisarts.nl/
http://www.fysiotherapiegoren.nl/
mailto:info@bakkeveen.nl
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Plaza food for all “De Kolk” 

Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen  Telefoon: 0516-541905 
Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 21 uur, Vrijdag, zaterdag tot 22 uur. 


