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Dúnsân klaar eind mei? Het zal nog hard werken worden. 
Voormalige tennisbanen zijn nu een zandvlakte.  

Dúndelle is alleen nog toegankelijk via de route uitkijktoren en SAMs.  
Foto van woensdagmiddag 3 febr (Martijn vd Vaart). 
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Officiële mededelingen van verenigingen 

uit Bakkeveen en omstreken. 
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De Slûswachter 
 

Het was toch wel uniek. De Slûswachter van januari kon vanwege het weer niet gebundeld worden 

(verplaatst naar de zaterdagochtend). Het was spekglad van 5 t/m 7 januari. Mensen schaatsen op straat 

op een ijslaag van ongeveer 1 cm.  Het openbare leven in de Noordelijke provincies kwam deels tot 

stilstand. Gelukkig nauwelijks blijvende schade. Daarna in de week van maandag 18 januari nog 2 

nachten matige vorst. Een aantal ijsbanen kon nog net een paar uur open (voor kinderen) om daarna 

door de snelle dooiaanval weer gesloten te moeten worden.  

De winter lijkt voorbij. Iedereen kan weer aan de slag. Bij het project Dúnsân lijkt nauwelijks vertraging 

te zijn opgelopen door de korte vorstperiode. Toch wachten we met smart wanneer er nu zal worden 

begonnen met straten van de klinkers.  

In deze Slûswachter voor het eerst een vacature overzicht. Vrijwilligers vacatures wel te verstaan. Ze 

staan op de laatste pagina en het korte overzicht is nog lang niet compleet, maar het begin is er. Het is 

een invulling van de wens van dorpssteunpunt WMO om meer mensen te betrekken bij het 

maatschappelijk proces.      Hoe dan ook: weer veel leesplezier           JanvD 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

Do 11 feb Fr. CPB: Dhr. Looper Tresoar.  Dúndelle, 19:45 uur 14 

Do 11 feb Vrouwen van Nu: Dhr. Looper Tresoar.  Dúndelle, 19:45 uur 31 

Vr 12, Za 13 feb De Wylde Roas: open dagen, met workshops voorjaar 2016 4 

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

Zo 14 feb Valentijnsdag --- 

Di 16 feb Huidsalon ZoMooi: workshop  Weverswal 3a, 19-21:30 uur 39 

Di 16 feb Historische vereniging: Lezing over de Veen-adel.  Dúndelle, 19:30 uur 35 

Di 16 feb Historische vereniging: Ledenvergadering.  Dúndelle, 21:00 uur 35 

Vr 19 feb ANBO: jaarvergadering. De Wier Ureterp, 16:30 uur 24 

Di 23 feb Historische vereniging: historische foto’s (+film) bespreken. Dúnhoeke, 13:30 uur 35 

Di 23 feb Zonnebloem diner. De Stripe, 17:30 uur.   --- 

Di 23 feb Fr. CPB: Excursie modehuis Blom 14 

Vr 26, Za 27 feb Toneel: De Wâldploech met “Aap oer de Flier”. Dorpshuis Waskemeer, 20 uur 48 

Za 27 feb Begin krokusvakantie (voorjaarsvakantie) --- 

Ma 29- Vr 4 mrt Huisartsenpraktijk Bakkeveen wegens vakantie gesloten 17 

Vr 4, Za 5 mrt Toneel: De Wâldploech met “Aap oer de Flier”. Dorpshuis Waskemeer, 20 uur 48 

Wo 2 mrt Speel-o-theek uitleen. Dúnhoeke, 15:15 uur – 17:30 uur 33 

Do 3 mrt Laatste dag inzenden kopij Slûswachter maart --- 

Vr 4 mrt Vrouwen van Nu: Haak- en breicafé. De Brink, 10 uur 31 

Vr 4 mrt Muziekpodium Bakkeveen: Kelley McRae & Matt Castelein. Slotplaats, 20 uur Web 

Za 5 mrt Accordeondag, 20 jarig jubileum. Dúndelle, 10 – 17  uur. 21 

Wo 9 mrt Vrouwenmeeting: Girl power – Grace power. De Herberg, 9:45 uur 44 

Wo 9 mrt Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Do 10 mrt Vrouwen van Nu: “Pelgrim op pad”.  Dúndelle, 19:45 uur 31 

Ma 14 mrt De laatste Eer: Algemene ledenvergadering.  Dúndelle, 20 uur 18 

Di 15 mrt Fr. CPB: Ds. Baas met “Op weg naar Pasen”.  De Mande, 19:30 uur 14 

Wo 16 mrt Mieke’s Kruidentuin. Start 1e workshop uit serie van 7. Mjûmsterwei 41, 10-16 uur 40 

Wo 16 mrt Soos 55+: Bijenteelt met Klaas Kuipers.  Dúndelle, 14 uur 29 

Za 19 mrt Toneel ver. Nij Bigjin: jeugdtoneel. Dúndelle, 19 uur --- 

Zo 20 mrt Toneel ver. Nij Bigjin: jeugdtoneel. Dúndelle, 14:30 uur --- 

Vr 25 mrt Goede Vrijdag --- 

Ma 28 mrt 2e paasdag --- 

Di 29 mrt Historische vereniging: historische foto’s (+film) bespreken. Dúnhoeke, 13:30 uur 35 

Za 2 apr Vlooienmarkt 7-13 uur 60 
 

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 

 

Het is winter, we weten weer hoe het kan zijn, 

maar tot nu toe blijft de vorst uit de grond. Goed 

voor het Dúnsanproject, dat nu alleen van de 

nattigheid hinder ondervindt.  

 

Peuterspeelzaal in voortbestaan bedreigd.  

Waarschijnlijk heeft u de berichtgeving wel 

gevolgd, maar door het faillissement van Timpaan 

is onduidelijk of en hoe de peuterspeelzaal blijft 

voortbestaan. Er is de afgelopen twee weken druk 

overlegd met gemeente, leidster, ouders. Ook is er 

overleg met de andere kleine dorpen waar 

hetzelfde speelt.  

 

Probleem is dat de gemeente in feite niets of 

weinig te zeggen heeft. De curator van het 

faillissement bepaalt hoe het gaat worden en welke 

partij de boedel overneemt. Tot nu toe lijkt 

Kinderwoud Heerenveen de partij die de 

peuterspeelzaal mag overnemen, maar er zijn ook 

initiatieven van onderop die misschien 

mogelijkheden bieden om zelfstandig verder te 

gaan. Ouders hebben het recht zelf te bepalen 

waar ze hun kind plaatsen. Voor Plaatselijk Belang 

staat het belang van het dorp voorop. Dit betekent 

: alles doen om te zorgen dat er een 

peuterspeelzaal in het dorp blijft die binding heeft 

met het dorp, dit betekent continuïteit in 

begeleiding en daarnaast een peuterspeelzaal die 

huur kan betalen in Dúndelle, zodat ook ons MFC 

exploitabel blijft. Het wordt de komende maand 

spannend welke oplossingsrichting gekozen gaat 

worden. 

 

Bijeenkomst organisatoren grote 

evenementen  

SKW heeft het voortouw genomen om de 

organisatoren van de grote evenementen bij elkaar 

te brengen. Doel: Leren van elkaar en oplossingen 

zoeken voor problemen. Wie zaten er? 

Dodofestival, Survival, Concours Hippique, 

Vlooienmarkt, Dorpsfeest, SKW en Plaatselijk 

Belang. Het was een gezellige en leerzame avond. 

Er zijn afspraken gemaakt en er komt een vervolg. 

 

Bijeenkomst recreatieondernemers 

Vorig jaar is Plaatselijk Belang in gesprek gegaan 

met de gemeente over de bebording van het dorp. 

Er staan heel veel borden, van gemeente, 

recreatiebedrijven, ANWB, routebordjes etc. Vraag 

was: kunnen we het aanzicht van Bakkeveen 

verbeteren? Ditzelfde gesprek hebben we nu ook 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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met de ondernemers gevoerd. Zij hadden er 

eigenlijk nooit op gelet. Afgesproken is dat er een 

werkgroep komt die hier een plan voor gaat 

maken. Als er mensen zijn die nu al zeggen: ik doe 

graag mee, laat het dan even weten. 

 

Verder is gesproken over de ontwikkeling van het 

toerisme en de rol van het TIP daarbij. Ook de 

mogelijke verplaatsing van het TIP naar het 

Dúnsânterrein is besproken. Er ligt nu een voorstel 

voor een wijziging in de opzet van het huidige TIP, 

zowel op bestuurlijk terrein als organisatorisch. Dit 

voorstel wordt op korte termijn met bestuur en 

vrijwilligers besproken .  

 

Eind februari komen de recreatieondernemers 

opnieuw bij elkaar om o.a. ook hierover te praten. 

Belangrijk is dat de recreatieondernemers die het 

TIP sponsoren, ook deel gaan uitmaken van het 

bestuur van de stichting en mee richting geven 

aan het gevoerde beleid. Wordt vervolgd. 

 

Dúnsân 

Iedereen kan met eigen ogen zien hoe het terrein 

voor Dúndelle over de kop ligt. De nieuwe 

tennisbaan is al te zien, verder zijn het vooral 

grote zandbedden en hopen aarde die het beeld 

bepalen. Voor de opening van het zwembad , eind 

april, moeten de openbare toiletten bij Dúndelle 

klaar zijn en zal het terrein ongetwijfeld  weer 

goed begaanbaar zijn. Een mooie ontwikkeling is 

dat de klimtoren er waarschijnlijk komt. De zaak 

ligt bij de provincie en binnenkort weten we meer. 

 

Over de grote infozuil die er gaat komen wordt 

overlegd, wat moet er op en wat kan er op. 

Dus nog even door het zand ploeteren, er komen 

betere tijden. Volgens de planning moet alles , 

inclusief het stuk Mjûmsterwei, half mei klaar zijn. 

 

Bijeenkomst vandalismegroep 

De vandalisme werkgroep, bestaande uit 

gemeente, scholen, politie, horeca en plaatselijk 

belang is weer bij elkaar geweest. Er is gesproken 

over recente vernielingen en oplossingen ter 

voorkoming van vandalisme. Ook de vernielingen 

hoek Merskekamp/Greatekamp in de 

oudejaarsnacht zijn aan de orde geweest. Dit 

overleg is nuttig om gegevens uit te wisselen en 

samen te zoeken naar oplossingen. 

 

Leeuwarden, Kulturele Hoofdstad 2018 

Met een delegatie van Plaatselijk Belang, 

historische vereniging, toneelvereniging en 

dodofestival, was Bakkeveen goed 

vertegenwoordigd op de bijeenkomst die door de 

gemeente Opsterland werd georganiseerd om 

iedereen warm te maken voor de Kulturele 

Hoofdstad 2018.  

 

Het gaat niet alleen om Leeuwarden, maar om heel 

Friesland. Overal kunnen er activiteiten worden 

georganiseerd die een beeld geven van de 

bijzondere cultuur die in het noorden, en speciaal 

in Friesland , leeft. De activiteiten moeten 

verbindend werken. 

 

Het gaat niet om allerlei nieuwe activiteiten. Er 

gebeurt al zoveel, maar maak van die gewone 

dingen die al georganiseerd worden nog meer iets 

bijzonders. Het Oranjewoudfestival werd als 

voorbeeld genoemd, ook het DODO-festival kreeg 

aandacht. De komende tijd worden er meer 

bijeenkomsten georganiseerd.  

 

Ook voor Bakkeveen en wijde omgeving kunnen 

activiteiten op de agenda van 2018 worden 

geplaatst. Worden er al mensen enthousiast? Laten 

we een groep vormen die elkaar kan stimuleren. 

Het lijkt een beetje op wat we bij het jubileum van 

plaatselijk belang hebben gedaan. We hebben toen 

een prachtig feestjaar gehad. Ook nu weer 

organiseren we vooral voor ons zelf, we moeten er 

blij van worden! 
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Nieuw bij ons in het dorp  
 

 Liesbeth en Gerben
 (Door Bob Waisfisz) 

 

Herinneren jullie je nog het interview 

laatstelijk over Pjirkje en Durk 

(december 2015)? Nou het is maar 

goed dat Liesbeth niet met Durk is 

getrouwd en Gerben niet met Pjirkje. 

Bij Liesbeth en Durk zou het dan de 

hele dag doodstil zijn geweest terwijl 

die ander twee elkaar de oren van 

het hoofd zouden hebben gepraat. Ze 

zijn precies elkaars tegendeel, 

althans wat praten betreft. Verder 

weet ik het niet, want het gaat wat te 

ver om de persoonlijkheid van elke 

nieuwkomer te ontrafelen. 

 

Liesbeth en Gerben wonen sinds 

oktober vorig jaar aan de Weverswal 23, en wat 

heel mooi is, ze zijn tevreden. Tevreden met het 

leven dat ze hebben geleid, ja, want ze zijn al 71 

en 74 jaren oud, en ze zijn tevreden met het leven 

dat ze nu leiden. Ook zij woonden in een grote 

boerderij en als we nu niet verkassen komt het er 

nooit meer van, besliste Gerben. Dat zit zo: 

 

Gerben was een jonge veehouder op Winsum. Hij 

was lid van De Jongerein, een vereniging die was 

opgezet om elkaar te helpen als een boer handen 

te kort kwam. De vrouw van de voorzitter van zijn 

kring had een nicht, Liesbeth genaamd. De 

voorzitter en zijn vrouw dachten die twee, Gerben 

en Liesbeth, zijn voor elkaar geschapen. Bleken die 

twee dat nou ook te vinden.  

 

Eigenlijk is hier dus sprake van een gearrangeerd 

huwelijk met als gelukkig gevolg dat Gerben geen 

handen meer tekort kwam. Toch is hij lid van De 

Jongerein gebleven en toen die in de zestiger jaren 

werd opgeheven, vanwege de nieuwe tijd, hebben 

een aantal oudgedienden de Boerengroep 

opgericht, die nog steeds bestaat. 

 

Om even volledig te zijn, de namen zijn Gerben 

Sinnema en Liesbeth Jansma. Toen Gerben op de 

lagere school zat placht de meester soms te 

zeggen: “En Gerben, schijnt de zon vandaag?”. 

Toch weer een woordje Fries opgedaan…………. 

 

Nou kwam Liesbeth van Ureterp af; ze kwam dus 

uit de wouden en ze moest naar de klei. Een 

heimwee dat ze had. Ze was 45 kilometer van haar 

ouderlijk huis gescheiden. Nochtans had haar 

vader haar en haar twee zussen altijd 

voorgehouden dat ze helemaal zelf en alleen aan 

de man moesten zien te komen. Maar ja, die 

wouden hè, die bleven trekken, zodat ze vaak 

Gerben even alleen moest laten om de oude 

nestgeur op te kunnen snuiven en natuurlijk de 

geur van dennen, eiken en beuken. Gerben had 

daar geen moeite mee. Hij wist zeker dat Liesbeth 

weer netjes terug zou komen en dat was ook zo.  

 

Daarbij komt dat onderzoek heeft aangetoond dat 

gearrangeerde huwelijken langer stand houden 

dan huwelijken die gebaseerd zijn op kalverliefde. 

Dus Liesbeth wilde eigenlijk altijd terug naar de 

wouden. Daar kunnen wij, Bakkeveensters, ons 

natuurlijk van alles bij voorstellen. 

 

Maar een boer die van de klei naar de wouden 

gaat, wordt verkouden. Dus de trek terug naar de 

wouden, kon pas plaatsvinden, nadat ze met 

pensioen waren gegaan. Dat was trouwens al vrij 

snel. In 2000 hadden ze hun werkkleren aan de 

wilgen gehangen en hadden ze een groot deel van 

hun land verkocht. Maar ze woonden mooi, dus er 

was geen andere reden om te verkassen dan dat 

de wouden aan Liesbeth bleven trekken, met twee 

zussen en een broer in Ureterp en een zus in 

Bakkeveen. 

 

Wanneer we nu niet verkassen komt het er nooit 

meer van besliste Gerben en zo kwam het dat ze 

eind vorig jaar aan de Weverswal zijn 

neergestreken. We mogen daarom aannemen dat 

Liesbeth toch soms ook wel eens het woord voert 

al was het alleen maar naar Gerben toe, want dat 

heeft ze toch maar mooi voor elkaar gekregen, ook 

al heeft het even geduurd. En ze hebben geen 

moment heimwee naar de klei gehad. Ook Gerben 

niet, maar die weet niet wat heimwee is. Die kan 

je overal neerzetten, zo verklaarde hij plechtig. 

 

Als je met je 59e met pensioen kunt gaan, heb je 

het goed gedaan. Maar dat betekent niet, 

waarschuwt Gerben dat we de beest hebben 

uitgehangen. Ze hebben altijd heel zuinig geleefd,  
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want je moet “het pootje bij het kuiltje houden”, 

en “je moet snel in het schuttersputje springen als 

het mis gaat”. Allemaal wijsheden die Gerben 

graag met de gretige toehoorder deelt. 

 

Niet dat iedereen in de familie altijd zo braaf heeft 

geleefd. Zijn grootvader van moeders kant was 

van ander hout gesneden. Zo mocht het vaak 

gebeuren dat de buren bij zijn grootvader langs 

kwamen, nadat het werk gedaan was. Dan werd de 

klok stil gezet en de spiegel werd omgedraaid. 

Vervolgens werden de kaarten geschud en kon het 

spel beginnen. Als dan de boerenknechten in de 

ochtend aanbelden om de koeien te melken zaten 

ze nog te kaarten. 

 

Vierendertig jaar hebben ze de koeien gemolken. 

Ze gingen van een gewone stal naar een 

ligboxstal. Het maximum aantal koeien dat ze 

hadden was 60 en toen de superheffing werd 

ingevoerd gingen ze weer terug naar 35 koeien. Na 

het jaar 2000 waren ze dus vrij en dat viel niet 

mee. Want wat moet je plotseling met je tijd. Eerst 

kochten ze een caravan en nu hebben ze een 

camper. Maar vaak zijn ze er niet op uitgetrokken, 

want ze zijn tevreden met wat ze hebben. 

 

Ze willen graag inburgeren, maar haast hebben ze 

niet. Ze zijn lid geworden van de soos voor 55-

plussers en Gerben heeft geholpen met het 

ophangen van de feestverlichting over de vaart en 

het afhalen ervan. O ja, en ze fietsen heel graag. 

 

 

 

Dan is er nog de oorlogstijd. De ouders van Gerben 

namen onderduikers in hun boerderij op. Een 

honger evacueetje uit Den Haag. Zijn moeder hielp 

haar aan te sterken. Maar ze kreeg heimwee naar 

huis en wilde weer terug, wat Gerben’s moeder 

maar matig vond want ze had net bereikt dat ze er 

gezond en wel uitzag. Maar omdat Den Haag geen 

vetpot was, kwam ze weer terug en is toen de 

gehele verdere oorlogstijd gebleven. Eigenlijk was 

zij geen echte onderduikster.  

 

Dat gold wel voor de commandant van 

Schiermonnikoog. Denk nu niet dat het hier om 

een generaal ging, want zo groot is dat eiland niet. 

Hij was gewoon sergeant maar hij wilde niet naar 

Duitsland gestuurd worden, dus dook onder. Maar 

denk nu ook weer niet, oh gewoon een sergeant, 

want later werd hij hoogleraar aan de universiteit 

van Groningen. Of Gerben zich dat dan kon 

herinneren. Neen, dat kon hij niet, dat waren 

verhalen. Maar wat hij zich des te meer herinnerde 

was dat zij elk jaar naar de boerderij 

terugkwamen, omdat er voor altijd een band was 

ontstaan tussen de Haagse dame en de 

commandant van Schiermonnikoog aan de ene 

kant en Gerben’s ouders aan de andere kant. Zij 

bleven komen totdat zijn ouders waren overleden 

midden zestiger jaren. 

 

Zijn ouders hebben dus een meer wit dan grijs 

verleden geleefd. 

Welkom Liesbeth en Gerben! 

Bob Waisfisz
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 Daghap 
 

Donderdag 4 feb Chili con carne met salade  

 

Donderdag 11 feb Hachee, rode kool en aardappelen  

 

Donderdag 18 feb Hutspot a la Brink 

 

Donderdag 25 feb Sperziebonen ovenschotel 

 

Donderdag 3 maart Nasi a la Brink  

 

  

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  
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Uit de praktijk van de notaris 

Trouwt u met een ondernemer?  
Dan trouwt u met zijn bedrijf 

Richard en Marianne gaan binnenkort trouwen. 

Marianne heeft een baan en Richard is ondernemer 

met een eenmanszaak. Binnenkort wil Richard 

echter zijn bedrijf omzetten naar een BV. En ook 

wil hij nieuwe investeringen doen en fors 

uitbreiden. 

 

Richard vindt eigenlijk dat huwelijkse voorwaarden 

voor hen niet nodig zijn als de BV is opgericht. Hun 

Netwerknotaris adviseert het stel daar nog eens 

goed over na te denken. 

 

De belangrijkste redenen voor huwelijkse 

voorwaarden zijn nog belangrijker voor 

ondernemers 

Stel dat ondernemer Richard inderdaad schulden 

maakt en Richard en Marianne zijn in gemeenschap 

van goederen getrouwd, dan kan de hele 

gemeenschap door de schuldeisers worden 

aangesproken. 

Als ze kiezen voor huwelijkse voorwaarden blijven 

hun vermogens gescheiden. Ook als het bedrijf van 

Richard failliet zou gaan, wordt het vermogen van 

Marianne hier niet bij betrokken. 

 

De nieuwe BV van Richard biedt maar 

beperkte bescherming 

De bescherming die de BV van Richard biedt is niet 

oneindig. Bovendien staat hij met zijn gehele privé-

vermogen nog steeds garant voor de BV. 

Ook kan Richard hoofdelijk aansprakelijk worden 

gesteld voor schulden van de BV. 

Huwelijkse voorwaarden kun je zien als een extra 

bescherming tegen eventuele schuldeisers. 

 

Er zijn nog meer redenen voor Richard en 

Marianne om te kiezen voor huwelijkse 

voorwaarden 

Als Richard en Marianne in gemeenschap van 

goederen zijn getrouwd, dan moeten ze bij een 

echtscheiding de waarde van het bedrijf delen. 

Want dan hebben ze allebei recht op de helft van 

de gemeenschap van goederen. 

Dat zijn overigens niet alleen de bezittingen en de 

schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd, 

maar ook alles dat ze vóór het huwelijk al bezaten. 

In hun huwelijkse voorwaarden kunnen ze hier 

rekening mee houden en bijvoorbeeld het bedrijf 

van Richard buiten de gemeenschap van goederen 

houden. Het is voor Richard immers van groot 

belang dat het bedrijf niet wordt verzwakt en de 

continuïteit geen gevaar loopt. Ook bij een 

echtscheiding. 

 

En dan is er nog het pensioen… 

De pensioenregeling van een ondernemer is vaak 

ingewikkeld. Ook dat van Richard. Het wordt nog 

ingewikkelder als bij een scheiding Richard en 

Marianne het pensioen met elkaar moeten gaan 

delen. Daarom is een op-maat-gemaakte 

pensioenregeling voor ondernemer Richard én zijn 

partner Marianne belangrijk. Ook dit kan geregeld 

worden in hun huwelijkse voorwaarden. 

 

Richard en Marianne gaan vóór hun huwelijksdag 

toch nog even praten met hun Netwerknotaris. 

 

Iedere overeenkomst met bestaande personen 

berust op toeval. 

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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Hulp gevraagd n.a.v. vernielingen 
 

Van tijd tot tijd worden er in Bakkeveen zaken 

vernield. Dit is heel vervelend voor de 

betrokkenen.  

Aan de bewoners van Bakkeveen wordt gevraagd 

om op te letten bij verdachte omstandigheden. 

Noteer details en kenmerken die van belang 

kunnen zijn voor herkenning, denk daarbij aan 

kleur en merk van scooter, auto, helm en jas. We 

vragen ook de hondenbezitters goed op te letten 

bij het uitlaten van de hond, met name in de buurt 

van het parkeerterrein bij de sportvelden. Voor dit 

gebied is namens de basisscholen, de 

voetbalvereniging, SAM's en Dúndelle ook een 

oproep gedaan voor het vormen van een whatsapp 

groep. 

 

U kunt uw bevindingen doorgeven aan de politie op 

telefoonnummer 0900-8844 of via e-mail 

aan plaatselijkbelang@bakkeveen.nl. Als u 

denkt dat het belangrijk is dat de politie direct 

komt, kunt u ook altijd 112 bellen. Uw informatie 

zal vertrouwelijk worden behandeld. 

 

Plaatselijk Belang Bakkeveen 

 

De vernielingen gepleegd in de nacht van zaterdag 30 op 

zondag 31 januari (zie www.bakkeveen.nl) zijn 

grotendeels opgelost. In deze nacht zijn 2 ramen van de 

kerk ingegooid en het boekenkastje aan de Tsjerkewâl 

vernield. Dankzij signalementen, oplettendheid van 

inwoners en naspeuringen van betrokkenen kon e.e.a. 

snel worden opgelost. Dat geldt ook voor de omgezaagde 

boompjes en vernielingen in een tuin aan Douwelân in 

nieuwjaarsnacht. Ook hier kwamen na een oproep op 

www.bakkeveen.nl  goede reacties binnen en konden de 

daders snel worden getraceerd. In waarschijnlijk alle 

gevallen zal de schade worden vergoed.  

Oplettendheid en snel melden helpt !  
redactie

 

 

WhatsApp groep Dúnsân gebied 
 

Namens de basisscholen, de voetbalvereniging,  

SAM’s en Dúndelle zijn wij op zoek naar u, die zich 

regelmatig in dit gebied bevindt. 

Als u wandelt (met de hond) of een blokje gaat 

hard lopen en u komt door het Dúnsân gebied, dan 

weet u vast en zeker wat normaal is in dit gebied 

en wat niet.  Bijv. op welke plekken het logisch is 

dat er auto’s staan of mensen zijn. Afwijkende 

bezoekers vallen u op. Maar ook als er iets is 

vernield of als er troep is gemaakt. 

 

Via een WhatsApp groep willen wij van u graag 

melding ontvangen over bovenstaande situaties.  

 

Als u bereid bent om daar aan mee te 

willen/kunnen werken, loop dan eens bij Dúndelle 

binnen om u aan te melden. Tevens kunt u hier 

terecht voor informatie. Bij Dúndelle vertellen we  

u graag wat het doel van deze groep is. 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Bakkeveen was weer sfeervol verlicht 

Veel positieve reacties op de verlichting in Bakkeveen 
 

Nadat we (de aldjearsploeg) het vorig jaar 

geprobeerd hadden met zelf aangeschafte 

verlichting zijn we dit jaar weer overgegaan op het 

huren van de bogen. Dit is door de bewoners zeer 

gewaardeerd. Mede door uw bijdrage en het 

voorbeeldige gedrag van de jeugd was het een 

succesvol verlicht jaar.  

Dit alles is mede tot stand gekomen door de vele 

vrijwilligers (die bij deze editie niet vaak in actie 

hoefden te komen om incidenten op te lossen). 

 

Even een korte uitleg van wat er met de bijdrage 

van de inzameling is gebeurd. Met de inzameling 

werd afgelopen jaar ± € 1.700  opgelopen. Tevens 

is er nog een bedrag van ± € 1.000 door sponsors 

betaald. Een prachtig resultaat, dank hiervoor. 

 

Wat gebeurt er met het geld 

In 2014 zijn de vrijwilligers druk bezig geweest 

met het vervangen van de stroomkabels aan de 

Weverswal (16 jaar oud) en hebben ze 

stroomkastjes gemaakt zodat er dit jaar geen 

stroomuitval was (ging hier om een totaal bedrag  

van ± € 1.250 ).  

In 2015 jaar hebben we de Tsjerkewâl en Houtwal 

van nieuwe stroomkabels voorzien kosten ± € 

1.300). Tevens zijn er beugeltjes etc. vervangen, 

ook een kostenpost van ± € 300,-. Het bedrag wat 

overblijft gaat op aan een presentje, kopje koffie 

en broodje kroket voor de vrijwilligers en sparen 

voor het onderhoud over een aantal jaar. 

 

De aangeschafte verlichting van 2014 

Met nog wat geld op de rekening hadden we in 

2014 zelf verlichting aangeschaft met bevestiging 

etc ± € 1.800 (lagere stroomkosten 300). Deze 

aanschaf hadden we gedaan om de kosten voor de 

komende jaren lager te houden. De aangeschafte 

verlichting bleek echter tegen te vallen waardoor 

we nu weer huren.  

De gekochte verlichtingsnoeren hebben we dit jaar 

gebruikt bij ‘t Ankerplak en verdeeld onder de 

vrijwilligers. 

Huur per jaar is ongeveer € 1.200 euro exc. 

stroomkosten (€ 600). Dus op de investering van 

2014 hebben we € 200,-- verlies geleden t.o.v. 

huur. 

 

Zijn er mensen die in het bestuur willen, heeft u 

nog suggesties, verbeteringen of heeft u andere 

ideeën over De Aldjearsploeg, meldt dit dan bij de 

Aldjearsploeg, 0655346916, of e-mail 

roypwitte@gmail.com 

 

We hopen dat u weer genoten heeft van het 

prachtig verlichte dorp. 

 

Tot volgend jaar. De Aldjearsploeg.  

  



14 

Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond 
Afdeling Bakkeveen. 
 

 

CPB Jaarvergadering op 12 januari 
 

Deze  Jaarvergadering werd verzorgd door het 

bestuur. 

Voorzitter Jeltje Heida heet iedereen hartelijk 

welkom en opende de vergadering met 

bijbellezing en meditatie. 

 

Mededelingen 

Er gaat een lijst rond voor opgave voor 

de jaarlijkse Biningsdei op 5 april in Drachten, 

en 23 februari naar modehuis Blom. 

Het Jaarverslag werd goedgekeurd en de 

financiën waren ook in orde. 

Verder was er een verslag van de cursus 

Bekkenbodem therapie 

van afgelopen herfst. 

 

Na de pauze was er Bingo en waren er vele 

prijsjes. 

 

Het was een gezellige avond 

 

Tot slot zingen we samen nog een lied en wenst  

Jeltje ons wel thuis. 

 

Volgende bijeenkomst is op donderdag 11 

februari  met de Vrouwen Van Nu in Dúndelle. 

Aanvang 19.45 uur 
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Van Dorpssteunpunt WMO 

 

Eenzaamheid, hoe voorkom je dat gevoel 
 

De 38 omtinkers die onder leiding van het 

Dorpssteunpunt Bakkeveen actief zijn, delen 

graag hun ervaringen met dorpsgenoten. Deze 

keer gaat het over eenzaamheid. 

 

Eenzaamheid komt overal voor en in alle 

leeftijdscategorieën. Jong of oud, in een dorp of 

in een stad, met of zonder directe buren, het is 

niet één specifieke groep die zich eenzaam voelt.  

 

Daarom eerst maar even gegoogeld. Uit 

www.eenzaam.nl citeren wij het volgende  

Definitie van eenzaamheid: Iedereen voelt 

zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een 

gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je 

voelt je niet verbonden met de wereld en met 

andere mensen om je heen. Het is een 

persoonlijke beleving.  

 

De vraag is, komt het voor in Bakkeveen? De 

omtinkers zien dat het ook in ons dorp voorkomt. 

Als ogen en oren van het dorp hebben zij hun 

voelsprieten uitstaan.  

 

Zo geeft elke week een van onze 38 omtinkers 

hulp bij een alleenstaande heer in ons dorp. Om 

zijn privacy te beschermen, noemen wij hem de 

heer H. Na een ziekenhuisopname is de heer H 

thuisgekomen. Daar probeer hij met behulp van 

de thuiszorg te herstellen en de draad weer op te 

pakken. Er is veel voor hem veranderd en 

activiteiten zoals even met de auto weg, wat 

anders zo logisch was, kan nu niet meer. Hij kan 

niet zelfstandig naar de winkel of een wandeling 

maken. 

 

Hij is blij met de thuiszorg die twee keer per 

week langskomt voor de persoonlijke verzorging. 

Voor verdere begeleiding is geen indicatie. De 

thuiszorg signaleerde dat er geen mantelzorgers 

zijn, weinig contacten waar hij op terug kan 

vallen. H is niet geboren in deze streek en heeft 

geen naaste  familie.  

 

Sinds een paar maanden komt een van onze 

omtinkers bij de heer H. Samen gaan ze naar de 

winkel of voor een controlebezoek naar het 

ziekenhuis. Af en toe doen ze samen een 

uitstapje. Tussen de omtinker en de heer H zijn 

duidelijke afspraken gemaakt over wanneer zij 

komt en hoe vaak. 

De heer H is enorm ingenomen met deze hulp en 

het geeft de omtinker veel voldoening om op 

deze manier iets voor hem te kunnen betekenen. 

Zo wordt een mogelijk gevoel van eenzaamheid 

voorkomen. 

 

Eenzaamheid of alleen zijn kan ook voorkomen 

worden met behulp van sociale media. Meer en 

meer zijn ook ouderen bekend met de computer 

en mobiele telefoon. Ze zijn actief op Facebook 

en gebruiken WhatsApp. De buurvrouw van een 

van de omtinkers werd opgenomen voor een 

operatie en maakte voor de buren en vrienden 

een groepsapp aan. Dit werkte echt fantastisch! 

Iedereen was op de hoogte van haar wel en wee, 

kon inspringen als dat nodig was, haar een hart 

onder de riem steken of even contact leggen om 

te horen hoe het gaat. 

 

Sociaal isolement ligt dicht tegen eenzaamheid 

aan en beiden gaan vaak samen, maar dat hoeft 

niet. Wil je uit je isolement, uit je 

eenzaamheidsgedachten komen, dan is één van 

de makkelijkste manieren dat te doen: wordt 

vrijwilliger! Doe dat bij een organisatie die 

volgens jou goede dingen doet of waar je denkt 

bij te passen. Dat is dan een goed voornemen, 

maar zet je de stap echt, of stel je uit? Want 

eenzaam ..... hoeft niet. 

Het dorpssteunpunt WMO helpt je graag verder 

op weg. Neem contact op met Neeltje Haisma of 

Roelie Dijk. Hun gegevens staan onderaan dit 

artikel.  

 

Geef aan in welke richting je zoekt en wij zullen 

je verder helpen. Wil je af en toe uitvoerend werk 

doen of juist voor een wat langere termijn 

verantwoordelijkheid nemen? Wij bespreken het 

kort met je en zoeken een passende organisatie, 

vereniging of commissie. En bevalt het je na een 

tijdje toch niet, dan gaan we weer in gesprek en 

proberen een andere passend team te vinden. 

Veel organisaties kunnen vrijwilligers gebruiken, 

maar weten niet dat jij wel wilt. Daarom: zet de 

stap en laat van je horen! Het dorpssteunpunt 

helpt je graag verder. 

 

Dorpssteunpunt Bakkeveen 

Roelie Dijk: 06 - 44 21 33 15 

Neeltje Haisma: 06 – 10 67 73 88 

  

http://www.eenzaam.nl/
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SLOTLEANE 

 
 

Na een geslaagde crowdfundingscampagne, is 

de Slotleane door Natuurmonumenten 

aangekocht.  

 

Het opknappen van de laan kan nu gestart 

worden.  

 

Natuurmonumenten wil graag met de 

omgeving tot een plan komen om de laan in 

ere te herstellen. En daar kunnen we uw hulp 

en kennis goed bij gebruiken! 

 

Sinds eind januari buigt een aantal mensen 

zich over hoe de laan er uit zou moeten 

komen te zien. Deze groep bestaat nu uit  7 

personen uit Bakkeveen en het zou 

fantastisch zijn als hier nog een aantal 

mensen aan toegevoegd worden.  

 

Wilt u meedoen? 
 

Meld u zich dan aan bij Marten Pothof via 

m.pothof@Natuurmonumenten.nl  

  

Wij hebben een showmodel staan bij tuincentrum Hans Menken  

www.annoshoutbouw.nl 
 

http://www.annoshoutbouw.nl/
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Krokusvakantie 
 

De praktijk is gesloten van  

 29 februari t/m 4 maart 2016 

 

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht 

bij Huisartsenpraktijk Wijnjewoude. 

Meester Geertswei 15 

9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 

Houd rekening met uw medicatievoorraad. 

Herhaalmedicatie graag voor 22 februari 

bestellen. 

 

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 

 

 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen. 

 

http://www.jehuisarts.nl/
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Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’  
Algemene ledenvergadering 2016 
 
 

Datum:   maandag 14 maart 2016  

Aanvang:  20.00 uur 

Plaats:  MFC ‘Dúndelle’,  Mjûmsterwei 16 te Bakkeveen 

 

 

Agenda: 

1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Notulen vorige vergadering 

 

4. Verslag penningmeester 

 

5. Verslag kascommissie 

 

6. Jaarverslag secretaris 

 

7. Mededelingen 

 

8. Financiën  

 Verhoging contributie 

 Verhoging ledenkorting 

 

9. Rondvraag 

 

10. Sluiting 

 
 

 Eventuele vragen en doorgeven adreswijziging en geboorte: 

wij proberen onze ledenadministratie op orde te houden. Als u of uw kinderen verhuizen , stellen wij 

het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt mailen naar: 

delaatsteeerbakkeveen@gmail.com of telefonisch doorgeven: 06 – 13 86 31 23   

 

 Bij overlijden kan er rechtstreeks contact worden opgenomen met onze bode, Uitvaartzorg van der 

Zwaag: 0513-622339. Mocht u gebruik maken van een andere bode, neem dan contact op met de 

uitvaartvereniging. Er gelden dan andere regels en dit kan het kortingsbedrag beïnvloeden.   

mailto:delaatsteeerbakkeveen@gmail.com
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                   Mjumsterwei 8 9243 SJ  Bakkeveen 0516 541777 

 

             Talentencircuit 

 

In de maand januari zijn we weer verder gegaan met de tweede ronde van ons talentencircuit. Zo 

kunnen de kinderen hun talent extra ontwikkelen tijdens 

teken-, muziek- en sportlessen. Maar ook wordt er deze 

keer met allerlei materialen door kinderen gebouwd. Op 

het gebied van natuur gaan de kinderen deze ronde aan 

de slag met bollen en knollen en het bouwen van 

vogelhuisjes. De kinderen vinden het hartstikke leuk! 

 

 

 

Nu ook een piano op school! 
 

Al heel wat jaren spelen er kinderen mee in ons 

schoolorkest en worden er ook instrumenten tijdens de 

reguliere muzieklessen gebruikt. Daarom hebben we dan 

ook de afgelopen jaren weer wat nieuwe instrumenten aan 

moeten schaffen en ook de ontwikkeling op muzikaal gebied zet zich voort. Zo hebben twee jaar 

geleden een cajon en boomwhackers aangeschaft en kregen we een mooi groot keyboard van een 

dorpsbewoner. 

Dit jaar hebben we er een piano bij gekregen!  

Deze piano is afkomstig van onze boven schoolse 

directeur Jan Veenstra, die een school een prachtige 

bestemming voor zijn piano vond.  

 

Dankzij de fijne medewerking van Acti Food (het was 

nog wel even een klus!) is de piano uiteindelijk in “de 

Oanrin” terecht gekomen. Fantastisch geregeld! Hiervoor 

hartelijk bedankt! 

 

 

  

De Oanrin,  de school die er toe doet! 
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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 

 

 

 

In verband met de voorjaarsvakantie, die dit 

jaar van 27 februari t/m 6 maart 2016 loopt, 

vervallen de gymlessen van Kwiek in week 9.  

 

Vanaf maandag 7 maart 2016 gaan we weer 

met volle energie aan onze conditie werken.  

 

Omdat we in de winter veel te veel stil zitten 

wordt iedere belangstellende uitgenodigd om 

eens aan een gratis proefles van Kwiek mee te 

doen.  
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20e Accordeon & Trekharmonica Festival 
 

 Open podium met gastoptredens  

 10:00 tot 17:00 uur  

 Gratis entree  

 

Voor deelname en / of inlichtingen  

Riemer Veldkamp 0516 541788 of mobiel 06-50578923  

 

Zaterdag 5 maart in Dúndelle.  

 

Gastoptreden zanger saxofonist Folkert-Hans Tolsma  
 

Zaterdag 5 maart aanstaande wordt in Dúndelle 

aan de Mjûmsterwei in Bakkeveen de 20e editie 

georganiseerd van het jaarlijkse Accordeon en 

Trekzak-festival. Er is een open podium waar 

iedere muzikant zijn talenten kan tonen. Het 

festival is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een 

vooraanstaand muziekevenement in het Noorden 

van het land.  

 

Organisator Riemer Veldkamp heeft de populaire 

zanger- saxofonist- trompettist Folkert Hans 

Tolsma uit Groninger Opende (o.a. bekend 

geworden door optredens voor Omrop Fryslân en 

het Veenhoop festival ) bereid gevonden voor een 

uniek middagoptreden.  

 

Daarnaast hebben verschillende artiesten uit het 

hele land zich alweer aangemeld. Het 20-jarig 

jubileum beloofd een onvergetelijke wondermooie 

accordeondag te worden. 

 

Folkert-Hans Tolsma  

Folkert-Hans Tolsma komt gedurende deze dag 

een aantal maal een optreden verzorgen. Dit doet 

hij met Trompt / Zang / Saxofoon. Hij is van alle 

markten thuis.  Het repertoire past hij aan aan de 

sfeer. Van integer & klein tot groot & uitbundig 

 

Folkert-Hans is geboren in een muzikaal nest, 

opgegroeid met muziek van Phil Collins en al heel 

jong gestart met trompet spelen. Folkert-Hans 

draagt zijn passie voor muziek al zijn hele leven 

met zich mee. 

 

Als solo artiest treedt hij met zijn eigen repertoire 

door het hele land op. Zijn kwaliteiten heeft hij 

ontwikkeld bij Bicycle Showband Crescendo, 

Mealox, Lays en The Tailgators. Tegenwoordig 

treedt hij ook nog op met het Rintje Kas Orkest. 

Met zang, trompet en saxofoon zet hij elke tent op 

zijn kop, maakt hij elke gelegenheid uniek en zorgt 

hij voor de juiste sfeer. In 2014 heeft Folkert-Hans 

zijn tweede single ‘Cha cha cha’ uitgebracht, een 

vrolijke meezinger 

die hetzelfde jaar al 

hoog scoorde in de 

Fryske Top 100! 

 

Kortom: het 

wordt een 

bijzondere 20e 

Accordeon dag 
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Doe jij ook mee met  

De Voetbal International voetbalkampen  

in de schoolvakantie van 2016 bij v.v. Bakkeveen ? 

 

Voetbal met plezier en leer nieuwe voetbalvormen 

aan.  

En dat kan bij voetbal vereniging 

Bakkeveen i.s.m. Sportpartners de 

organisator van de Voetbal 

International voetbalkampen. 

 

Een leuke afwisseling van de 

zomervakantie voor ieder kind. 

Betaalbaar voor ouders en bovenal 

een veilige beweegomgeving!! 

 

Er zijn veel voetbal-kampen maar 

er zijn er helaas ook veel van 

hetzelfde. 

Wij onderscheiden ons met zeer afwisselende 

dagprogramma’s voor kinderen vanaf  9 jaar 

t.e.m. 15 jaar, die iets extra’s gaan doen voor een 

zeer aantrekkelijke prijsstelling. 

5 dagen voor 195 euro (inclusief 4 overnachtingen, 

eten en drinken 3 keer per dag)  

 

Voorzitter Piet Douwsma 06-52897025 piet-d@live.nl 

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

Penningmeester + PR Henri v/d Belt 06-51920696 v.v.bakkeveen@ziggo.nl 

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

Bestuurslid accomodatiebeheer Joop Nieuwdam 06-55346969 j.nieuwdam@outlook.com 

Bestuurslid Janny Kootstra 06-22045573 kootstrajj@hotmail.com 

 

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

  

Jeugdcommissie 

Voorzitter/ wedstrijdsecr. Jeugd Evert Fokkema 06-27308165 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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Deze dagen  staan bol van afwisselende 

activiteiten.  

De deelnemers (wel of geen lid van een 

voetbalclub) gaan niet alleen de hele 

dag voetballen maar ook  

 een persconferentie geven (wie doet 

dit het beste?),  

 voetgolf spelen (team tegen team),  

 een quiz spelen en  

 naar de mooiste voetbalgoals kijken en testen 

wij meteen hun voetbalkennis middels vragen 

er over te stellen.  

 

Dit alles wordt genoteerd en beoordeeld in je eigen 

persoonlijke unieke voetbalpaspoort**  

wat werkelijk niemand in zijn of haar bezit heeft. 

De Voetbal International 

voetbalkampen vinden  plaats in  

week 29: 18 juli t.e.m. 22 juli ( leeftijd 9 t.e.m. 12 

jaar )  

week 30: 25 juli t.e.m. 29 juli ( leeftijd 12 jaar 

t.e.m. 15 jaar ). 

 

Zo kan uw kind de zomervakantie actief blijven én 

goed voorbereidt aan het nieuwe schooljaar cq 

sportjaar beginnen! 

Weg met die computer of andere luie spelletjes. 

Lekker ballen, lachen, aanleren en genieten. 

Bij deze Voetbal International voetbalkampen zal 

geen kind zich vervelen. 

Ieder uur doen ze wel iets anders wat voetbal 

gerelateerd is.  

VoetbalFUN staat centraal en dit is ook de visie van 

René Meulensteen, de grondlegger van de 

Manchester United-filosofie. Gedrag,sportiviteit en 

respect is de rode draad van deze voetbaldagen.  

Voor informatie kun je terecht bij Sportpartners. 

Contactpersoon: 

Johan Scholten  06-54338375 

of administratie@sportpartners.nl. 

 

Aanmelden via www.vvbakkeveen.nl of  

hollandsevoetbaldagen.nl 

  

mailto:administratie@sportpartners.nl
http://www.vvbakkeveen.nl/
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ANBO-nieuws 
 

Op vrijdag 15 januari hebben we genoten van een 

dameskoor uit Nij Beets. De dirigente speelde met 

verschillende liedjes mee op een accordeon en er 

werden door drie verschillende koorleden 

,,schetsjes" voorgedragen.  

 

We kijken nu uit naar de jaarvergadering van 

Opsterland-Oost die gehouden zal worden in de 

Wier, op vrijdag 19 februari. De vergadering begint 

om 16.30 uur en aansluitend gaan we genieten van 

een uitgebreide broodmaaltijd.   

 

Daar het bij de ANBO allemaal erg spannend en 

onzeker is hoop ik dat vele leden zullen komen om 

mee te denken hoe we verder kunnen gaan met de 

ANBO.   

Dus zeg ik:  tot vrijdag 19 februari. 
 

Een hartelijke groet van Bertie ten Haaf-Boerrigter 
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Natuerferiening Bakkefean  
 

Natoer Nijs 
 

Overzicht:  januari 2016. 
 

Na een ijzig (ijzelig) wintertje is het weer nu weer 

als vanouds. Te warm en veel regen. Begin januari 

dus veel te zacht. Dit leverde al weer 

voorjaarsachtige taferelen op. Baltsende 

Boomklevers en mezensoorten, zoals Glanskop, 

Kool-/ en Pimpelmees. Ook spechten roffelen al 

weer. Tijdens het wintertje toch wel winterse 

taferelen, vooral omdat door ijzel het voedsel voor 

vogels in het veld moeilijk bereikbaar was. 

Hieronder enkele meldingen uit die periode. 

Watervogels hebben vrijwel geen problemen 

gehad. Ook IJsvogels hebben het wintertje goed 

doorstaan. Wel was opvallend dat op de dag voor 

de vorstinval veel vogels naar het zuiden trokken, 

zoals ganzen,  kieviten, wulpen en ook graspiepers. 

Inmiddels zijn de meesten alweer terug.  

 

Verder veel bloeiende planten, die normaal 

gesproken pas in de loop van februari - begin 

maart - durven te bloeien, zoals Fluitenkruid, 

Paardenbloem en ook een polletje Speenkruid. 

 

Ann Nijland meldt bij haar huis aan de 

Nijefeansterwei enkele Watersnippen bij een 

ijsvrij slootje. Dit is een voorbeeld van veranderd 

foerageergedrag, omdat ze normaal gesproken 

langs en op plasjes in het veld hun voedsel zoeken. 

Door bevriezing en sneeuw moesten ze dus 

alternatieven zoeken. Ook Houtsnippen kwamen 

meer uit hun dekking, omdat de grond bevroren 

was. Ze laten zich dan meer zien en ook dichter bij 

de bewoning.  

Douwe Klijnstra meldde liefst zeven Houtsnippen 

aan de oostkant van het dorp. 

 

Mevrouw Heida (Burmanialan), meldde enkele 

Goudvinken in haar tuin. De soort wordt meer in 

het dorp gezien, etend van knoppen in de struiken.  

Deze prachtige vogels lijken het wel goed te doen 

in onze omgeving. 

 

Middelste Bonte Spechten, ja u leest het goed: 

zeker twee, bevinden zich regelmatig bij de 

Slotplaats en langs het fietspad Slotsingel. Er zijn 

foto’s gemaakt van twee verschillende vogels. 

Onderzoek leverde een volwassen vrouwtje en een 

tweedejaars mannetje op. Een adult mannetje 

werd niet gefotografeerd, maar eerdere 

waarnemingen gaven wel een adult mannetje aan. 

Het zou dus kunnen zijn dat er drie vogels in onze 

omgeving zitten. Een tweedejaars vogel (een jong 

van vorig jaar) zou kunnen duiden op een geslaagd 

broedgeval, maar dit blijft niet bevestigd. 

 

 

 

Hieronder een greep uit 

waarnemingen in onze omgeving. 
 

Vogels   

Bij de sloot langs het fietspad naar Foarwurk vloog 

op 19 januari een Oeverloper weg. De vogel zou 

normaal in het warme zuiden moeten zitten, maar 

(kennelijk door de hoge temperaturen) heeft hij 

een verblijf hier verkozen. Het slootje heeft de hele 

winter open gelegen. Overigens is dit een erg 

zeldzame winterwaarneming. 

  

Een melding op 21 januari van een andere vogelaar 

betrof een Taigaboomkruiper. Een wat vage foto 

werd bijgevoegd. De vleugeltekening zou kunnen 

duiden op deze soort. Ook de lange 

wenkbrauwstreep is opvallend. De 

Taigaboomkruiper kent twee ondersoorten, nl. de 

gewone Taigaboomkruiper (doortrekker in zeer 

klein aantal uit Noord-Europa) , en de 

Kortsnavelboomkruiper. De laatste broedt zeer 

zeldzaam in bossen bij Ter Apel en Sellingen, in 

Twente, de Achterhoek, Zuid-Limburg.  Verder in 

Duitsland wordt de Kortsnavelboomkruiper 

langzaam algemener dan onze eigen Boomkruiper.  

 

De soort lijkt langzamerhand wat naar het westen 

op te rukken. De soort kan zo maar over het hoofd 

worden gezien, maar de roep is afwijkend en lijkt 

wel op een schril muisachtig gepiep. Uiteraard een 

uitdaging om de soort vast te stellen….. 

 

 

  

Goudvink 
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Zoogdieren 

Twee meldingen van Steenmarter. Een dode en 

een levende. Op 12 januari werd een dode 

Steenmarter aangetroffen langs de 

Duerswaldmerwei door Harma Scholten. Ze heeft 

het dier laten liggen. Op de Bakkeveen site 

verscheen via de Himmelploegh ook een melding 

daar (gedateerd 25 januari). De foto laat inderdaad 

een Steenmarter zien. In de vroege ochtend van 

19 januari zag ondergetekende een exemplaar al 

dollend op dezelfde weg (en plek). Ik kon het dier 

goed volgen en herkende inderdaad een 

Steenmarter. Het is onduidelijk of de 

Himmelploegh hetzelfde dier van (12 jan) heeft 

opgeraapt, of dat het dier van 19 jan. later is 

doodgereden. Meldingen blijven welkom. 

 

De waarnemingen kunnen ook  online worden 

bekeken. Hierbij een verwijzing naar de website: 

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

dan: artikelen en vervolgens: Nijsgjirrich 

Natuernijs.  

 

U vindt daar alle afleveringen vanaf januari 2014. 

U kunt ook direct naar deze aflevering via de link 

http://www.natuur-

bakkeveen.nl/januari_2016 

 

Waarnemers die de moeite hebben genomen om 

iets door te geven worden hierbij hartelijk 

bedankt.  

 

* 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.  
 

 

 

Bomenlanen 
 

In de gemeenteraad is onlangs uitgebreid 

gesproken over het plan van het college van B & W 

van Opsterland om vier beeldbepalende 

bomenlanen in onze gemeente drastisch aan te 

pakken. Een daarvan is de Duerswâldmerwei. 

Namens de Natuerferiening is er ingesproken 

tijdens het eerste half uur van de raadsvergadering 

van 25 januari.  

 

De tekst van het pleidooi dat daar is gehouden 

voor behoud van onze fraaie bomenlanen kunt u 

vinden op de website van de Natuurvereniging via 

deze link: www.natuur-

bakkeveen.nl/bomenlanen   

 

Wie dit liever op papier wenst na te lezen kan een 

print opvragen bij de secretaris van de Feriening, 

Claartje Slofstra, tel. 0516-542738.  

 

De hele discussie kunt u desgewenst terugzien via 

deze link: 

player.companywebcast.com/gemeenteopsterland

/20160125_1/nl/Player 

  

Steenmarter 

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
http://player.companywebcast.com/gemeenteopsterland/20160125_1/nl/Player
http://player.companywebcast.com/gemeenteopsterland/20160125_1/nl/Player
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Programma Dorpsfeest Bakkeveen 
 

 Woensdagavond 25 mei 

Giant demonstratieavond georganiseerd door 

Veenstra Bakkeveen 

 Donderdagmiddag 26 mei 

Kindermiddag voor de Basisscholen 

 Donderdagavond 26 mei 

Beachvolleybal voor de buurten of 

vriendenploegen 

 Vrijdagavond 27 mei 

Foute Party ( kom verkleed en win een prijs ) 

 Zaterdagmiddag 28 mei 

Zeskamp voor Buurten en Vriendenploegen 

 Zaterdagavond 28 mei 

Grandioze feest avond met Groves Department  

 Zondagmiddag 29 mei 

Matinee met vertier voor Jong en Oud  

Alles zal rond of in de feesttent plaats vinden waar 

tevens een Kermis aanwezig zal zijn  

 

Tevens organiseren we in de zomer weer 2x een 

waterspektakel in en om de vaart (1e woensdag en 

3e  woensdag in de Bouwvak )  

 

Stichting Bestuur Dorpsfeest Bakkeveen 

Rinske Kootstra 

Saskia Veenstra 

Gert Noord 

Luuk Smit 

Jan Anne Verbeek 

Chris Fokkema 

Evert de Jong 

  Sociëteit 55+ 
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Verslag van de ouderensoos 55+ Bakkeveen  

van januari 
 

Op 13 januari 2016 had de ouderensoos 55+ de 

heer Bijlsma, oud medewerker van 

Staatsbosbeheer, uitgenodigd om wat te vertellen 

over de natuur in Friesland, compleet met een 

diaserie.  

 

De heer Bijlsma bleek een zeer onderhoudend 

spreker te zijn, die allerminst verveelde met zijn 

praatje en zeer mooie scherpe dia’s over vogels, 

planten en vlinders. Hier volgt een greep uit zijn 

middag vullend  programma. 

 

Uilen, die zwarte ogen hebben, zijn veelal 

nachtjagers zoals de kerkuil, bosuil; uilen met gele 

randen om de ogen jagen in de schemering, zoals 

de oehoe en de ransuil en uilen met gele ogen, 

zoals de steenuil en de velduil jagen veelal 

overdag  op hun prooi.  

 

Voordat het  ijsvogelmannetje het vrouwtje een vis 

geeft, slaat hij de vis eerst bewusteloos.  De 

grauwe vliegenvanger broedt niet in een 

nestkastje, de bonte vliegenvanger daarentegen 

broedt wel in een nestkastje. 

 

De heer Bijlsma liet tussendoor ook een paar 

amusante filmpjes zien van een paard, die de 

grendel van zijn box en van de andere box met 

zijn bek openschuift om dan met z’n tweeën het 

land in te gaan. En een moeder eend, die zijn 

jonkies roept om met haar het water in te gaan.  

 

Onder de vogels zijn nestvlieders, de jongen van 

deze vogels moeten zich vanaf de geboorte zelf 

redden, b.v. de kievit en er zijn nestblijvers, zoals 

de zwaluwen, deze jongen worden gevoerd door de 

ouders. 

 

Na de tweede pauze liet de heer Bijlsma veel dia’s 

zien van bloemen, planten, zoals de dotterbloem, 

veenpluis, lisdodde (in het Fries “toddebouten” 

genoemd), blaasjeskruid, een vleesetend plantje, 

het balletje in deze plant zuigt de insect leeg die 

hierop landt. 

 

Ook dia’s van vlinders werden getoond, zoals de 

citroenvlinder (de eerste vlinder in het voorjaar), 

zilveren maan (legt zijn eitjes op een plant, dit 

wordt dan de waardplant genoemd).  Nachtvlinders 

komen op de geur van de bloemen af. 

 

Er waren ook een paar zeer mooie dia’s van 

libellen; ’s winters zijn ze er niet. Libellen paren in 

de lucht, de eitjes liggen 2 à 3 jaar op de bodem in 

het water. Na de paring sterven ze.  

 

Dit was een hele mooie en leerzame middag. 

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 

16 maart, de heer Klaas Kuipers komt dan 

een lezing houden met dia’s over de 

bijenteelt. Aanvang 14.00u. Wij hopen u dan 

allen weer te zien. 

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

u wel wat, kom eens een keer kijken en proef de 

sfeer eens. U bent van harte welkom. 

 

Vr.gr. Heika 
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Wat hebben we de afgelopen maand gedaan? 

 

We hebben JAARVERGADERING gehad en afscheid 

genomen van twee uitmuntende bestuursleden: 

 

MARIJKE DURKSZ 

en 

RIA DE HAAN 
 

 

Marijke en Ria werden aan een kwis onder- worpen, waarmee 

duidelijk werd hoe groot hun kennis is van Bakkeveen, haar 

inwoners en de Vrouwen van Nu.  

De uitslag was fenomenaal! 

Beide vrouwen werden beloond met een schitterend aandenken: 

een echte medaille! 

Als afscheidscadeau kregen ze een royale tegoedbon voor een 

WORKSHOP naar keuze bij DE WYLDE ROAS. 

 

Onderdeel van bovengenoemde kwis was een muzikaal 

intermezzo.  

Onder leiding van dirigent Janneke van der Meer (SURPRISE!!!!!) 

hebben we met elkaar nog een paar fleurige liederen gezongen.  

Tot slot was daar nog een optreden van Yvonne Kasemier van 

EQUILIBRE. Zij liet ons zien en ondervinden hoe we zelf onze 

handen kunnen masseren.  

 

MAAR…..als er dames het bestuur gaan verlaten, moeten daar wel 

weer anderen voor in de plaats komen, als het even kan. 

 

Tot onze grote vreugde hebben we ook nu weer, twee 

veelbelovende bestuursleden in ons midden gekregen: 

 

Nel Reinsma 

en 

Margriet Dijkstra 

 

HIEPERDEPIEP HOERA!!!!!!! 

 

 

Nel Reinsma is nu onze PENNINGMEESTER. 

 

Uiteraard is er deze maand ook lekker gelopen, gelezen, genifeld, gehaakt en gebreid in het Dorpscafé, 

enzovoort, enzovoort.  

En er liggen nog een aantal  leuke plannen voor 2016 in de la !!!  

 

Nieuwsgierig geworden naar de Vrouwen van Nu?  

 

Bezoek dan onze website voor meer informatie: www.vrouwenvannubakkeveen.nl 

 

Petra de Jong 

  

http://www.vrouwenvannubakkeveen.nl/
https://nl.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A7x9UnO807FWrjcAelifKgx.;_ylu=X3oDMTBsYWhiN2NvBHNlYwNzYwRjb2xvA2lyMgR2dGlkAw--?p=Hoera!&back=https://nl.search.yahoo.com/yhs/search?p%3DHoera!%26type%3Die.11.w81.hp.04-02.nl.avg._.0116av%26param1%3DrVLbitswEP2VvlhvMrrZsh_0kDhJu1BK2abdx6JrkhJfKjve9u878hIatrAsZUFIo9HMaM45Y09OZdKIuilFydeYbzcMi9WO47oRDSZMkqogjdiudpl0yLYDJBBKSz0jp6gouBAFE5QQgtyoVt_eo7PuDqo7oxYiBQ-sDsxUwZRCWqepC74OVe0Ic5obLCm3ThhXyBBsTYgJIRjCCStqAk9eCkkKWjqU_n2cLmiIKkQ0K5GzXOS0KFBzidF302d98F_vP6rjNA0Z1xkLsNrfo9fRHnM9H3Lbt-AaIG6E8_owDr8yHhZgGXdP0DJW_oTLh95HKFQwCo5RQ1l3HMBMCMHuzmC3S9qb4YSKdqkI38r1q2SBwA2kzamNKylwdyM4QI9kgsUoppgRWmbMMAZJfCXkcizohggxISacnbviBMjftU2wSeprsktfJoUvPYIeKSpxgb74OPt4t1H7NcP7T3v8sNsShu598CBPvCozviRN0uH_wL-9Crca31Bp--Un6HkysCXP88n5S-XCO1COCVBP0yARoJ5rIJ7rhfbnov3D683godOgKpFXLJewatSP6uHUuf5xfFflFBl1t0VmVpTmBFmv9vHi0Y_xyfgD0%26param2%3Dbrowser_homepage%26param3%3Die.11.w81.hp.04-02.nl.avg._.0116av%26hsimp%3Dyhs-fh_lsonsw%26hspart%3Davg%26fr%3Dyhs-avg-fh_lsonsw%26ei%3DUTF-8&w=800&h=560&imgurl=www.eigenwijsz.nl/img/postercollectie/ansichtposters/Hoera.jpg&size=58KB&name=Hoera.jpg&rcurl=http://www.eigenwijsz.nl/posters.php&rurl=http://www.eigenwijsz.nl/posters.php&type=&no=4&tt=120&oid=8e4794573685543e6e351eb7fff07da3&tit=Hoera&sigr=114ppqai5&sigi=11u620esg&sign=109oq8o86&sigt=103vg5ole&sigb=1q904jeu3&fr=yhs-avg-fh_lsonsw&hspart=avg&hsimp=yhs-fh_lsonsw
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Nieuws vanuit 

Speel-o-theek 

“de Speelbak“ 
 

 

Een speel-o-theek is een laagdrempelige 

voorziening vergelijkbaar met een bibliotheek. 

Iedereen kan er terecht voor informatie over 

spelen en speelgoed.  

 

Vrijwilligers van de speel-o-theek hebben hart 

voor spelen en stellen het speelgoed beschikbaar 

om te bekijken en uit te proberen.  

 

Bij de speel-o-theek leen je speelgoed dat aansluit 

bij de ontwikkeling van het kind. Van loopwagen 

tot waveboard, van Playmobil tot een puzzel, van 

spellen tot een spelcomputer, van poppenwagen 

tot buitenspeelgoed. Het speelgoed is geselecteerd 

op verschillende ontwikkelingscategorieën, zoals 

beweging, constructie, expressie, fantasie, 

gezelschapspellen en zintuiglijk materiaal.  

 
 

Er is speelgoed voor jongens en meisjes in de 

leeftijd van 6 maanden tot en met 12 jaar. Maar 

ook voor ouders en ouderen hebben we een kast 

vol spellen. 

 

Voor het nieuwe 

seizoen is er veel 

nieuw speelgoed 

aangeschaft o.a. voor 

de kleinste, vanaf 1 

jaar, de toettoet 

treinset en het toettoet 

autopark. Voor de 

peuters en kleuters in 

de leeftijd 2 tot 6 jaar 

de baby born en een 

houten keuken met 

toebehoren. De Kitty 

zoomer is geschikt 

voor kinderen vanaf 6 jaar en digitale 

dartbord voor de oudere kinderen. 
 

    

 

OPROEP 
Wij kunnen wel extra helpende handen 

gebruiken. 

 

Er is dringend behoefte aan vrijwilligers 

die mee willen draaien, vooral bij het 

uitlenen van speelgoed op de 

woensdagmiddag. 

 

Even op een rijtje: 

 het is een leuke tijdsbesteding 

(ongeveer 3 uur per maand) 

 contacten met kinderen en ouders 

 gezellig team om in te werken 

 SOT is een goed doel waarvoor je je 

inzet! 

Helpt u ons mee? 

 

Informatie over bovenstaande bij Franca 

Lentz (0516-541434) maar mailen mag 

ook mevrouwlentz@gmail.com 

 

Tot ziens in de 

Speel-o-theek! 
 

mailto:mevrouwlentz@gmail.com
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     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 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Februari 2016, nr. 2 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 
Van  

'heren van het veen' 
 tot 

 'veen-adel'  
in Zuidoost Friesland (1550-1900) 

 

Lezing op dinsdag 16 februari  in 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. 
 

Professor Kuyper is in 1993 gepromoveerd op een 

onderzoek naar de Adel in Friesland, 1770- 1870. 

Ook in de jaren daarna is hij doorgegaan met het 

onderzoek van elites. Het onderzoek naar macht 

en invloed van de adel in de Nederlandse 

samenleving heeft in de laatste jaren veel 

aandacht gekregen. We kunnen erop rekenen dat 

hij ook vanuit de nieuwste inzichten de 

ontwikkeling in de positie van de veenadel in 

Zuidoost Friesland zal belichten. 

 

De lezing wordt gehouden in 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. 

 

Fred Hoogenboom 

 

Uitnodiging algemene ledenvergadering  

Historische Vereniging Bakkeveen 
 

Dinsdag 16 februari om 21.00 uur in Dúndelle  

(aansluitend op de lezing van Prof. Dr. Yme Kuiper) 

 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag ledenvergadering 19 juni 2014  

(is naar de leden waarvan emailadres bekend is, verzonden) 

3. Jaarverslag 2014-2015: (zie hieronder) 

4. Verslag kascommissie 

5. Financieel verslag (ter vergadering beschikbaar) 

6. Goedkeuring jaarstukken 

7. Bespreking activiteiten 2016 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur,  

Fred Hoogenboom, voorzitter 
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Jaarverslag 2014 2015 

Historische Vereniging Bakkeveen 
 

In 2014 is de discussie over de toekomst van de 

Historische Vereniging Bakkeveen afgerond. Er zijn 

in 2013 en 2014 diverse interne discussies 

geweest, er zijn ledenraadplegingen gehouden in 

de vorm van bijeenkomsten en er is een 

schriftelijke/digitale enquête gehouden die door 

meer dan veertig leden is ingevuld. De hoofdlijn in 

die uitkomsten was: jullie zijn met de goede 

dingen bezig, maar probeer leden er meer actief 

bij te betrekken – al zal dat moeilijk blijven – en 

probeer meer samen te werken met andere 

partijen. 

 

Het bestuur, bestaande uit Fred Hoogenboom 

(voorzitter), Margriet Dijkstra (secretaris), Mattie 

van der Meer (penningmeester), Jan van Dalen 

(lid) probeert nu bij alle activiteiten meer leden te 

betrekken, samenwerkingsverbanden te smeden 

met andere organisaties, en drempels voor 

deelname zoveel mogelijk te slechten. We 

proberen dat met een klein bestuur te realiseren. 

  

Er is nu een flinke lijst van vrijwilligers op wie we 

ad hoc of meer structureel een beroep kunnen 

doen bij  activiteiten:  

 Henk Marinus (redactie),  

 Gjildert van der Velde (lezingen),  

 Fokje en Hilly de Vries (interviews),  

 Willem Dolstra (onderzoeker en schrijver),  

 Hans Kooy (schrijver),  

 Gerard Vermeulen (onderzoeker en schrijver), 

 Jappie van der Meulen (bezorger),  

 Henk en Fokje Hoogeveen, Ernst Adema, Geert 

Louwes (Van Drooge),  

 Siebren Roelsma (gedigitaliseerde informatie), 

 Roel van de Brug (informatie),  

 Fien Tanis (onderzoeker/schrijver),  

 Bob Waisfisz (schrijver),  

 Aaltje van der Velde (interviews).    

 

Er is ook een netwerk van verenigingen en 

organisaties aan het groeien waarmee we 

samenwerken bij het organiseren van activiteiten: 

Sociaal Cultureel Werk Bakkeveen, 

Natuurvereniging Bakkeveen, Vrouwen van Nu, 

Christelijke Plattelandsvrouwen, 

Natuurmonumenten, Museum Opsterland, 

Gidsenwerkgroep Beetsterzwaag, Historisch 

Centrum Leeuwarden, het IJstijdenmuseum in 

Buitenpost. 

 

In 2014 en 2015 voerden we de volgende 

activiteiten uit: 

 

Excursies 

 19 juni 2014: historische excursie over het 

Allardsoogterrein (met aansluitend de ALV); 

 9 juni 2015: excursie naar de 

Werkmantentoonstelling in het Groninger 

Museum; 

 29 september 2015: excursie naar de Hermann 

Knooptentoonstelling in het Historisch Centrum 

Leeuwarden. 

 

Lezingen 

 26 november 2014:  lezing over oerboeren in 

Bakkeveen en omgeving; 

 26 maart 2015: lezing over tramlijnen in Zuid 

Oost Friesland; 

 18 november 2015: lezing over Johann 

Hermann Knoop en de Slotplaats door Hester 

Postma en Douwe Klijnstra. 
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Fotobesprekingen  
Met ingang van oktober 2015 hebben we de 

maandelijkse fotobesprekingen hervat. Er is 

een begin gemaakt met het beschrijven van 

de dorpsfilm uit 1953.  

 
 

Ald Bakkefean 

In 2014 en 2015 zijn vier nummers van Ald 

Bakkefean uitgebracht. Ald Bakkefean 5.1 

(over de executies in het Mandeveld) had een 

grotere oplage en is breder verspreid. 

 

Andere activiteiten 

 We hebben 2014 samen met andere 

organisaties over het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Opsterland bestudeerd en een 

inspraakreactie ingediend. 

 We hebben in 2014 en 2015 alle maanden 

informatieve artikelen geplaatst in de 

Slûswachter over de activiteiten van de 

Historische Vereniging en onderwerpen die in 

ruime zin met historie samenhangen.  

 We hebben op 10 april 2015 bijgedragen aan de 

herdenking van de executies in het Mandeveld 

en aan een aantal bijeenkomsten rond en 

publicaties over dat thema. 

 Wij werken sinds 2015 samen met het Museum 

Opsterland om overleg en samenwerking op 

gang te brengen tussen verenigingen en 

organisaties in Opsterland, die zich bezig 

houden met cultuurhistorie. 

 We hebben in 2015 de mogelijkheden om een 

actief samenwerkingsverband rond het 

Archeologisch Steunpunt tot stand te brengen 

in Bakkeveen onderzocht. De uitkomst daarvan 

was negatief. 

 We vroegen en ontvingen in 2015 een subsidie 

van € 500 voor verspreiding van het Ald 

Bakkefeannummer over de executies in het 

Mandeveld van de Stichting Friesland 1940-

1945. 

 We vroegen en kregen in 2015 een toezegging 

voor een bijdrage van  € 1000 van de 

Vlooienmarktcommissie voor het schrijven van 

een toneelstuk over meester Van Drooge, een 

project dat we samen met de Toneelvereniging 

Nij Bigjin ontwikkelen. 

 We hebben met de organisatoren van de 3 

Provinciënwandeltocht  afgesproken om in 2016 

een bijdrage te leveren aan de verrijking van de 

route-informatie met cultuurhistorische 

gegevens. 
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De hele maand februari ….. 
.....voordeel weekpakket 

 

Dubbele droge metworst + 

4 ambachtelijke kipschnitzels + 

4 runder of h.o.h .verse worstjes + 

500 gram runder of riblappen + 

4 boomstammetjes of slavinken + 

2 x 100 gram vleeswaren naar keuze 

€ 25,-- 

Slagerij van Eik 
 

Tsjerkewal 4 Bakkeveen 
 Tel. 0516-541348  

E-mail slagerijvaneik@gmail.com   
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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 

 

 

  
Altijd al een cursus of workshop willen geven? Je aarzelt nog?  

 

Wij kunnen je zaalruimte bieden en behulpzaam zijn in de verdere 

organisatie.  

 

Lees hierboven voor meer verdere informatie en contact. 
 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/dunhoeke
http://www.bakkeveen.nl/dunhoeke
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Kruidendagen met Mieke Willebrands 
 

Vanaf Maart 2016 wordt er in Mieke’s Kruidentuin 

weer een leuke en leerzame kruidencursus 

georganiseerd. Mieke werkt ruim 40 jaar met 

kruiden en wil deze jarenlange kennis en ervaring 

graag met je delen. Kruiden kunnen de sleutel zijn 

tot een betere gezondheid. Bezig zijn met kruiden 

is van alle tijden en geeft je leven een heel nieuwe 

dimensie. 

 

De cursus bestaat uit gevarieerde workshops 

waarbij alle aspecten van keuken- en 

geneeskruiden aan bod komen, zoals het 

herkennen en vinden van wilde kruiden en 

groenten en het zelf leren kweken en verzorgen 

van een kruidentuin met allerlei soorten wilde en 

gekweekte kruiden.  

 

Je leert alles over het oogsten, drogen en 

verwerken van de verschillende soorten. Elke 

cursusdag is inclusief een kookworkshop waarin we 

samen een lekkere en gezonde lunch bereiden 

waarin kruiden centraal staan. 

 

De kruidencursus vindt plaats in de kruidentuin 

van Mieke. Vanuit de tuin neem je de zelf gezaaide 

kruiden en plantjes mee naar je eigen tuin. Het 

drogen, verwerken en de kookworkshops vinden 

plaats in de kruidendrogerij en de kruidenstudio. 

Je leert de kruiden kennen door middel van 

kruidenwandelingen en (powerpoint)presentaties, 

je leert zelf kruiden oogsten en drogen en daarvan 

goede kruidenthees en keukenkruidenmengsels 

samen te stellen. Ook het bereiden van fijne 

kruidenoliën, hoest- en bloemensiropen en andere 

lekkere en gezonde recepten komen aan bod. Van 

elke bereiding neem je het eindproduct mee naar 

huis. 

 

De cursus bestaat uit 7 lesdagen,  in maart, april, 

mei en juni. De laatste 2 dagen vinden plaats in 

september. Zo leer je alle kruiden in de loop van 

de lente, zomer en herfst kennen. 

De data:  

woensdagen 16 maart, 13 april, 11 mei, 

1 juni, 22 juni, 7 sept en 28 sept. 
 

Het tijdstip is elke dag van 10.00 tot 16.00 

uur. 
De kruidenworkshops zijn het mooist als complete 

kruidencursus te volgen, een losse dag kan ook. 

 

De locatie is : Mieke’s Kruidentuin, Mjûmsterwei 

41, (ingang Dwarswyk) 9243 SK Bakkeveen. 

 

De kosten zijn : € 45,00 per dag, inclusief lunch 

en lesmateriaal. 

 

Opgave :  

E-mail : mieke_wesdorp@hotmail.com  

Telefonisch :  0516-541393 

                                 

Voor de eerste kruidendag het bedrag overmaken 

naar  IBAN: NL45 SNSB 0902 6010 32 t.n.v.  

A. M. A. Willebrands te Bakkeveen 

 

Als je de hele cursus in een keer betaalt, geldt een 

korting. Je betaalt dan € 285,00 i.p.v. € 315,00. 

 

1. Start Kruidencursus seizoen 2016 

Op deze eerste dag starten we met een  

powerpoint  en theeproeverij ‘De kruiden in 

Mieke’s kruidentuin ‘. Met een presentatie over het 

ontstaan en de ontwikkeling van de 

kruidengeneeskunde vanaf de prehistorie tot het 

heden. Deze les is een eerste kennismaking met 

de kracht van kruiden, niet alleen door middel van 

veel informatie, maar ook door het praktisch bezig 

zijn met o.a. zelf kruidenthee mengen. De lunch 

wordt bereid met zelf geoogste vroege 

voorjaarskruiden. 

Tot aan voorjaar alleen  

op zaterdag en zondag 

geopend  

van 13:30 – 15:30 uur 

mailto:mieke_wesdorp@hotmail.com
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2. De Kruiden Tuindag : Ontwerp je eigen 

kruidentuin 

De tweede dag gaat over het opzetten en inrichten 

van een kruidentuin. Zo’n tuin is een bron van 

mogelijkheden om nog lekkerder te koken en om 

kennis over de natuurlijke tuinapotheek op te 

doen. Je leert hoe gezond en leuk tuinieren kan 

zijn! Met een lunch van o.a. soep en salade bereid 

met verse, wilde kruiden.  

 

3. De Lentekruidenwandeling  

In de kruidentuin en het bos ernaast neemt Mieke 

je mee op een wandeling en geeft uitgebreid 

informatie over alle daar groeiende wilde kruiden 

en groenten. Na deze kruidenwandeling kijk je 

nooit meer met dezelfde ogen naar de wilde 

planten om je heen. Rond het middaguur is er een 

kookworkshop met wilde groenten en kruiden. Er 

wordt die dag ook weer gewerkt in de kruidentuin. 

 

4. De Kruidenfamilies in de keuken 

Op deze dag leer je de verscheidenheid van 

kruiden indelen in hun families, die allemaal hun 

eigen smaak en kracht hebben. Onder andere de 

families van de Lipbloemigen, de Roosachtigen, de 

Schermbloemen en de Samengesteldbloemigen 

worden uitgebreid behandeld. 

In deze workshop gaan we koken met een grote 

diversiteit aan keukenkruiden. 

 

5. De Zomerkruidendag 

De Zomerkruidenwandeling is in juni. Dit is de tijd 

waarin veel eetbare bloemen bloeien : Vlier, 

Kamperfoelie, Roos en Bergamot, Calendula en 

Kamille om er maar enkele te noemen. Zowel in de 

keuken als voor de gezondheid zijn ze van 

onschatbare waarde. Met een kookworkshop 

waarin de geoogste bloemen in heerlijke en 

gezonde gerechten worden verwerkt. Ook maken 

we kruidenbereidingen in olie en rijststroop. 

 

6. Kruidenwortels en zaden oogsten en  

verwerken 

Deze dag staat in het teken van het oogsten, 

drogen en verwerken van de wortels en zaden van 

kruiden. En de workshop kruidenoliën maken, 

zoals bijvoorbeeld een olie voor de huid, voor 

spieren en gewrichten, voor de voeten, het haar. 

De kruiden zijn in juni  in de olie te trekken gezet 

en worden nu verder verwerkt en afgemaakt met 

etherische oliën. In de kookworkshop koken we 

met wilde eetbare wortels en verwarmende zaden. 

 

7. Kruidenoliën en kruiden van de herfst   

Deze laatste dag in september sluiten we de 

cursus af met een tuinles , het mengen van 

kruidenthees van de geoogste kruiden van de 

zomer en het verwerken van vlierbessen, appels 

en peren. We koken lekkere gerechten voor de 

winter met voedzame bonen en peulvruchten.  

Er wordt aandacht besteed aan geneeskrachtige 

wilde wortels zoals valeriaan, paardenbloem, 

kliswortel en alant.   
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Kerkdiensten It Keningsfjild  
 

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zondag 7 febr 

 

St. Piter, Ureterp 10.00 uur ds. Jak Verwaal 

 

Dienst van It Keningsfjild & 

**Tienerdienst** 
Zondag 14 febr 

 

De Mande B’veen 09.30 uur ds. Jak Verwaal 

 

1e Zondag Veertigdagentijd 

Zondag 14 febr 

 

Siegerswoude 

 

10.00 uur ds. J. de Haan, 

Beetsterzwaag 

 

1e Zondag Veertigdagentijd 

Zondag 21 febr 

 

De Mande B’veen 09.30 uur Mevr. T. Hoogesteger Kerk / Schooldienst 

2e Zondag Veertigdagentijd 

 

Zondag 21 febr St. Piter, Ureterp 10.00 uur ds. Jak Verwaal &  

ds. Rietman 

25-jarig ambtsjub. ds. Rietman 

2e Zondag Veertigdagentijd 

 

Zondag 28 febr De Mande B’veen 09.30 uur Dhr. S. de Jong, Joure 3e Zondag Veertigdagentijd 
 

Zondag 28 febr Siegerswoude 10.00 uur ds. Jak Verwaal 3e Zondag Veertigdagentijd 
 

Zondag 6 mrt St. Piter, Ureterp 10.00 uur ds. Jak Verwaal Dienst van It Keningsfjild & 

**Tienerdienst** 
4e Zondag Veertigdagentijd 

Woensdag 9 mrt De Mande B’veen 19.30 uur ds. Jak Verwaal 

 

Vesper, aansluitend een 

gemeenteavond. 

 
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. 
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HEB JE GEHOORD WAT HIJ NIET ZEI....? 

 
Jethro is de schoonvader van Mozes. Hij hoorde 

wat God had gedaan voor Mozes en voor Israël. In 

Lucas 4 wordt de schoonmoeder van Simon Petrus 

genoemd. Zij is ziek en ligt op bed, totdat Jezus 

voorbij komt. De schoonmoeder van Simon Petrus 

wordt genezen en Simon Petrus heeft dit bericht 

natuurlijk gehoord. Misschien zelfs met eigen ogen 

gezien. 

 

Jethro hoort niet alleen wat er met zijn schoonzoon 

is gebeurd. Hij gaat Mozes ook opzoeken (Exodus 

18). Er waren vanzelfsprekend nog veel meer 

mensen en koningen die de verhalen rond Israël in 

Egypte hadden vernomen. Maar die mensen deden 

niets met de verhalen. Alleen Jethro ging op reis 

naar zijn schoonzoon Mozes om van hem 

persoonlijk te vernemen wat deze verhalen 

betekenen. Na een jaar bij zijn schoonzoon Mozes 

en dochter Zippora te zijn geweest, keert Jethro 

terug naar zijn eigen land. Dat is eigenlijk wel 

jammer want hij was een goede leider. Zijn 

bijdrage wordt uitgebreid vermeld.  

 

Hij had inzicht in leidinggeven. Zijn adviezen over 

leiderschap zijn nog altijd toepasbaar. Maar toch 

wordt Jetro uitgebreid genoemd in Exodus 18 en 

elders, want hij hoorde niet alleen de verhalen, hij 

handelde ernaar. Hij persoonlijk op weg om Mozes 

en Zippora te bezoeken, met hen de maaltijd voor 

Gods aangezicht te vieren en te delen in de 

blijdschap. 

 

Jethro geeft ons daarmee een wijze menselijke les. 

Deze les kost soms wat oefening (zoals bij mij). 

Maar het is en blijft een kostbare en wijze les. 

Jethro laat zien dat je kan horen wat niet zo 

duidelijk wordt gezegd. Als mijn oudste dochter 

thuis kwam van een verjaardagsfeestje met een 

zak met lekkers, vroeg haar jongere broer vaak: 

wat zit er allemaal in die zak? Wat heb je allemaal 

mee gekregen? Het is dan echt niet de bedoeling 

van zijn zus om precies op te sommen wat er in 

haar snoepjeszak zit. Te beginnen met 2 doosjes 

smarties, een dropveter, et cetera.  

 

Tussen de regels is het de bedoeling dat zijn zus 

hem ook wat wil geven uit de snoepjeszak: dat hij 

wat mag kiezen uit die zak vol lekkernijen. Dit 

fenomeen herhaalt zich talloze malen. In een 

bedrijf tussen werkgever en werknemer, in een 

familie, in onze kerken. Er wordt een mededeling 

gedaan, maar om allerlei verschillende redenen is 

het ook de bedoeling dat we tussen de woorden 

ook horen wat niet is gezegd. En bijvoorbeeld een 

actie ondernemen.  

 

Zo kan ook een verhaal of een gebod uit de Bijbel 

werken, zoals Jezus die bij de schoonmoeder van 

Simon Petrus langs gaat. Simon P. heeft dit 

vernomen, misschien wel met eigen ogen gezien. 

Zou het herstel van zijn schoonmoeder ook niet 

een bericht, een uitnodiging voor hemzelf kunnen 

zijn? Ja dus, blijkt later.  

 

Zo kan God als het ware ook voor ons werken, tot 

de dag van vandaag. Zoals gebeurtenissen voor 

Jethro of voor Simon Petrus van groot belang 

werden, zo kunnen woorden of gebeurtenissen ook 

voor ons van groot belang zijn.  

 

Het is goed om ook te luisteren naar wat niet altijd 

zo duidelijk wordt gezegd. Daardoor kunnen wij 

geestelijk vooruit komen.  

Succes ermee! 

Ds Jak Verwaal 

 
 
  



44 

Vrouwenmeeting Bakkeveen 
 

 Hoe heeft God de vrouw bedoeld? 

 

Iedere 2e woensdag van de maand om 9:45 

uur.  

Koffie en thee vanaf 9:30 uur. 

Kinderspeelhoekje en boekenwinkel uit 

Haulerwijk aanwezig.  

Vrijwillige bijdrage voor de onkosten. 

 

Locatie: Plaza De Herberg,  

Info:     vrouwenmeeting@hotmail.com of 

             Saskia Veenstra: 06-46058598 
 

Ontmoeting, vertrouwelijk & bemoedigend 
 

  

Datum Onderwerp/inleidster 

10 febr “Kwetsbaarheid”  

Jolanda Hakvoort 

9 mrt “Girl power – Grace power”  

Annemarie van Heijningen 

13 apr Zendelinge vd African Enterprice  

Lisa Zondervan 

11 mei Bokamoso  

Esther Pots 

8 juni Jaarlijkse zomerfair 

mailto:vrouwenmeeting@hotmail.com
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Bakkeveen 2 verliest ruim van Gorredijkster jeugdschakers 
 

In de derde klasse van de FSB speelde het tweede 

team in Beetsterzwaag tegen de aanstormende 

jeugd die gecoacht wordt door de gedreven Johan 

van den Berg. 

Sieb Hazenberg speelde op bord 2 tegen de 

jonge Tjeerd de Jong met zwart. De witte stukken 

werden vakkundig in stelling gebracht zodat Sieb 

het op de koningsvleugel erg moeilijk kreeg toen 

hij ook nog zijn dame verloor was het in zet 23 

einde verhaal. 1-0. 

Jelle Bergsma  tegen Jelle de Jong raakte in het 

middenspel na een verraderlijke penning eveneens 

zijn dame kwijt tegen een toren. Na nog even 

doorspelen was er geen houden meer aan en 

moest ook Jelle opgeven. 2-0 

Fons Joormann speelde met wit tegen Anneke 

Kootstra. Beiden speelden een goede partij en 

gaven elkaar geen duimbreed toe. Fons wist een 

pionnetje te winnen, voelde zich niet helemaal fit 

en bood tot tevredenheid van zijn tegenstandster 

remise aan. Na analyse bleek Fons toch een 

gewonnen stand te hebben, maar helaas.2½-½ 

Op bord 1 speelde Menno-Peter van der Meer 

met wit tegen Jelmer Kootstra de tweeling broer 

van Anneke. Beide spelers lieten geen steekjes 

vallen en kwamen in een ingewikkeld eindspel 

terecht. De beide lopers en de drie pionnen van 

Jelmer bleken in het eindspel toch sterker te zijn 

dan de loper en het paard van Menno-Peter. Door 

de oppositie van de zwarte koning konden de witte 

pionnen worden opgepeuzeld en moest ook 

Menno-Peter zijn meerdere erkennen. Eindstand 

3½-½ 

 

Schaakclub Bakkeveen niet langs Emmeloord in de FSB-beker 
 

Op 25 januari streed Schaak Bakkeveen in de 

kwartfinale van de FSB-beker voor wat het waard 

was tegen Emmeloord. De Flevolanders trokken na 

een spannende wedstrijd echter met  

3-1 aan het langste eind en staan nu voor de 

vierde keer op rij in de halve finale van de 

bekercompetitie.  

 

De wedstrijd was een stuk meer in evenwicht dan 

van te voren kon worden verwacht. Emmeloord 

kan immers veel sterkere spelers aan de borden 

brengen dan de schakers uit Opsterland. Aan bord 

vier speelde Dirk Müller tegen Nico Lemson met 

zwart. Vanaf het late middenspel had Dirk de 

Emmeloorder in de verdediging, won ook een pion, 

maar kon de partij deze keer niet naar huis 

brengen. Met de torens op het bord en 5 tegen 4 

pionnen restte er, ondanks verwoede pogingen van 

Dirk die tot in de late avond duurden, slechts een 

remise: ½ - ½ .  

Aan bord 3 trof Gerrit Meppelink met wit Henk 

Valkema. Gerrit had lange tijd het betere van het 

spel totdat een kwaliteit verloren ging. Ook vanaf 

dat moment had hij, zoals eigenlijk wel 

gebruikelijk bij hem, nog de nodige tegenkansen. 

Valkema maakte echter geen fout zodat deze partij 

aan het einde van de avond verloren ging; ½ - 1½ 

voor Emmeloord. Jorn Brouwer deed in zijn partij 

tegen Timo Koffeman op bord twee heel lang 

goed mee en stond tot in het late middenspel zelfs 

2 pionnen voor. De tegenstander had echter de 

betere dreigingen over de diagonalen en op het 

einde was het daardoor torenverlies óf mat voor 

Jorn; ½ - 2½. Gezien de sterkte van zijn 

tegenstander had Jorn echter alle reden om 

positief op zijn wedstrijd terug te kijken. 

 

Voor een verdere verrassing in positieve zin zorgde 

Ben de Vries op het prestigieuze eerste bord. 

Ben speelde met wit tegen Rob Kamminga een 

uitstekende partij en kwam in een lastig eindspel 

met loper tegen paard en nog torens op het bord 

terecht. De overal over het bord verspreide 

pionnen maakten het er ook al niet gemakkelijker 

op. Ben bleef echter secuur spelen en had aan het 

einde een goede remise-stand te pakken: 1-3 voor 

Emmeloord.  

 

Uiteindelijk werd er na 4 goede partijen met 

‘normale’ cijfers van de regerend bekerkampioen 

verloren. En daar hoefden de schakers uit 

Opsterland zich zeker niet voor te schamen.  

  

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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Camping De Drie Provinciën  

‘mooiste 50+ camping van Nederland’ 
  

Dinsdag 12 januari zijn op de Vakantiebeurs in 

Utrecht de awards uitgereikt aan de bedrijven die 

zich volgens de Europese verkiezing van 

ANWB  ‘Camping van het Jaar 2016’ mogen 

noemen. Camping De Drie Provinciën was hiervoor 

ook genomineerd en hoorde bij de laatste vier 

campings in de categorie ‘mooiste 50+ 

camping’. De andere genomineerde campings zijn 

gevestigd in Oostenrijk, Luxemburg en Frankrijk. 

 

50+ camping? 

“Een 50+ camping is een camping die bijzonder 

geschikt is voor 50-plussers.” “Maar” vertelt 

Ronald Boels, eigenaar van Camping De Drie 

Provinciën, “eigenlijk zijn wij geschikt voor 

iedereen die houdt van écht rustig kamperen op 

een natuurlijke camping in een prachtige 

omgeving.  

 

Wij zijn namelijk een relatief kleinschalige 

camping, met drie natuurlijke visvijvers waar onze 

rustzoekende gasten graag hun tijd doorbrengen. 

Bovendien garanderen wij de rust op onze 

camping, dit kan doordat wij bijvoorbeeld geen 

faciliteiten voor kinderen hebben. Tot slot blijkt dat 

50-plussers ruime kampeerplaatsen, privacy en 

schoon sanitair bovengemiddeld belangrijk vinden. 

En ook hier spelen wij op in met ons bedrijf”. 

 

Camping van het jaar 

De camping in Frankrijk heeft uiteindelijk de 

verkiezing gewonnen. Ronald Boels: “De nominatie 

op zich is al heel bijzonder en  ‘De mooiste 50plus-

camping van Nederland’ is een prachtig resultaat. 

We zijn ontzettend trots op ons team die samen 

met ons aan dit resultaat hebben gewerkt en 

natuurlijk op alle gasten die op Camping De Drie 

Provinciën gestemd hebben.” 

 

Europese verkiezing ANWB 

Gedurende de maand oktober publiceerde de 

ANWB op de website een longlist met campings die 

hoort bij de voorronde in de ANWB-verkiezing 

‘Camping van het Jaar 2016’. Kampeerders hebben 

massaal gestemd op hun favoriete camping. Per 

categorie zijn vier campings overgebleven.  

 

Camping De Drie Provinciën bleek als enige 

Nederlandse camping doorgedrongen te zijn tot de 

laatste ronde in de categorie ‘Mooiste 50plus 

camping’. De andere genomineerde campings in 

deze categorie zijn gevestigd in Oostenrijk, 

Luxemburg en Frankrijk. 
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SDM behaalt 14 keer de 1e prijs in één weekend 

 

Zaterdag 23 januari heeft Sport- en dansschool 

SDM met haar 16 wedstrijdteams deelgenomen 

aan de eerste voorronde van het NNKS (Noord 

Nederlandse Kampioenschappen 

Streetdance/Showdance) in Drachten. Van de 

zestien wedstrijdteams behaalden maar liefst 12 

teams de 1e prijs, één team de 2e prijs, 2 teams 

de 3e prijs en één team de 4e prijs.  

 

Zondag 24 januari werd er met een deel van de 

wedstrijdteams deelgenomen aan de Urban Raw 

wedstrijd in Franeker en hierna kon SDM nog twee 

1e prijzen, twee 2e en twee 4e prijzen aan haar 

prijzenkast toevoegen. Het wedstrijdseizoen is nog 

maar net begonnen, maar SDM is zeer tevreden 

met deze uitzonderlijke resultaten.  

 

2e voorronde NNKS in Leek 

De 2e voorronde van het NNKS vindt plaats in 

Leek. Op zaterdag 13 februari kunnen 

dansliefhebbers langskomen bij de 9e editie van de 

grootste streetdance/hiphop wedstrijd in het 

Noorden. Op deze dag wordt er in Sportcentrum 

Leek gestreden om een beker én punten voor de 

Noord Nederlands Kampioenschappen (NNKS). De 

categorieën variëren van beginners 

(recreatieniveau) tot en met de meer ervaren 

teams (selectie en demoniveau) en van 6- jarigen 

tot en met 25- jarigen.  

 

De animo om deel te nemen aan deze wedstrijd is 

enorm en de wedstrijd zit dan ook helemaal vol. 

Alle deelnemende teams zijn afkomstig van sport- 

en dansscholen uit de provincies Drenthe, 

Groningen, Friesland, Flevoland, Overijssel en 

Noord-Holland.  

 

Toegangskaarten zijn op de dag zelf te verkrijgen 

voor € 5 (contant) per persoon. Er doen in totaal 

zo’n 180 teams mee aan deze grootste 

danscontest van Noord- Nederland.  

 

Na deze wedstrijd in Sportcentrum Leek is het voor 

iedereen mogelijk om in te stromen bij de lessen in 

Leek óf op een van de andere leslocaties van 

Sport- en dansschool SDM.  

 

Meer informatie is te vinden  

op de website van www.s-d-m.nl of  

op de website van het NNKS: www.nnks.nl 

 
 

  

http://www.s-d-m.nl/
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Toneel Waskemeer 
 

Toanielselkip De Wâldploech út Waskemar spilet 

dit jier it stik “Aap oer de Flier” 

 

Hjir alfêst een koarte ynhâld: 

Al hûndert keer sein: “Ik bemuoi my net mei de 

polityk”! 

It feit bliuwt fansels wol dat de polityk him wol mei 

dy bemuoit, sûnder dat te freegjen.  

Waar’t dêr alles oer fertelle kin is de suster fan 

Alfred, oft te wol “Alfie”. Sa neamt de freondin fan 

Alfred him, dy’t ûnferwachts op besite komt.  

 

Alfred is amtner fan it ministearje fan bûtenlânske 

saken. Yn ferbân mei in tige geheime misje 

útfanhûzert de Rusktyske diplomaat Popov by 

Alfert en dat op fersyk fan de minster. Net ien mei 

dit witte, yn de polityk is ommers alles in geheim.  

Maar, der komme frjêmde minsken oer de flier….. 

De man fan it gas en wa noch meer…? 

 

In tige nijsgjirrich blijspul, mei de noadige 

yngrediïten, mei de noadige humor en 

ferwikkelingen, wat jo as taskôger, in noflike jûn 

besoargje sil! 

 

De spyldatums binne freed 26, sneon 27 

febrewaris, freed 4 en sneon 5 maart. 

Sneon 27 februwaris en de lêste jûn hawwe wy live 

muzyk. 

 

De útfierings binne yn it Atrium fan it doarpshus 

“It âld leger” te Waskemar. 

 

Kaarten binne te keap by  

Jannie van der Veen, de Kromten 11, Waskemar. 

Tel. nummer 0516 42 30 23 

Fan 1 februwaris ôf, tusken 17.00 en 20.00 oere. 
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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. 

 

 

De recreanten competitie. 

Uit de groep van ca 14 recreanten speelt een aantal mee in de dorpencompetitie. De wedstrijden tot nu 

toe: 

Datum Wedstrijd uitslag setstanden 

7 oktober Donkerbroek-Bakkeveen 2-1 22-25 / 25-15 / 25-15 

29 oktober Bakkeveen – Terwispel 1 1-2 25-23 / 25-27 / 18-25 

11 november Waskemeer – Bakkeveen 1-2 18-25 / 25-23 / 24-26 

14 januari Bakkeveen-Hemrik 3-0 25-19 / 25-21 / 25-17 

20 januari Haulerwijk-Bakkeveen 2-1 25-19 / 25-18 / 19-25 

28 januari Bakkeveen-Terwispel2 2-1 25-18 / 25-19 / 24-26 

Per eind januari staat Bakkeveen met 10 punten op de 3e plaats in een poule van 7 teams. De competitie 

is precies op de helft. Ieder team heeft 6 wedstrijden gespeeld. 

 

Dan de NeVoBo-competitie 

 

Het jeugdteam reisde donderdag 14 januari af 

naar Kollum voor de wedstrijd tegen Triumphera. 

Het werd een reis zonder punten tegen de nr 1 van 

de poule. Setstanden 25-15, 25-16 en 25-15.  

Op 21 januari werd ODS uit Beetsterzwaag thuis 

ontvangen. Hier kon 1 punt behouden blijven. Met 

als setstanden 13-25, 22-25 en 25-17 duidelijk dat 

Bakkeveen nog op temperatuur moest komen. De 

volgende wedstrijd was op 1 febr de inhaal uit 

tegen wederom ODS. Nu werden 2 punten mee 

naar huis genomen. Setstanden 19-25, 25-11 en 

17-25. 

Als laatste donderdag 4 februari thuis tegen 

Buitenpost. De klimmende volgorde van punten 

blijft erin: 3 punten mee. (25-10, 25-14 en 25-6). 

Met 12 wedstrijden gespeeld op de 2e plaats, maar 

op de hielen gezeten door DOS (Kollumerzwaag). 

 

Heren-team 

De wedstrijd van 7 januari werd vanwege ijzel 

uitgesteld. De daaropvolgende was tegen de 

gedoodverfde kampioen Hujades uit Grootegast. 

Duidelijk met 0-3 verloren. Een week later naar 

Dokkum tegen het onstuimige Grado. Ditmaal met 

2-1 gewonnen. De volgende tegenstander was 

weer onvoorspelbaar wegens de sterk wisselende 

samenstelling van het team: RSO uit Oudega. 

Ditmaal met 2-1 verloren. Dan de derby uit tegen 

DWS Wijnjewoude op donderdagavond 4 februari. 

Meestal won DWS, maar Bakkeveen komt in de 

loop der jaren steeds dichterbij… De eerste set 

loopt redelijk gelijk op, zodat ook de stand 25-25 

wordt behaald. Vervolgens wordt het van beide 

kanten steeds nerveuzer. Wie heeft de sterkste 

zenuwen? 27-26 en 28-29 etc. Het gaat door tot 

31-33 voor Bakkeveen. De 2e set is duidelijk voor 

Bakkeveen met 25-21 winst. In de 3e set werd een 

6-0 voorsprong weggegeven en uiteindelijk 

verloren met 25-20. 6e plaats. Nog 9 wedstrijden 

te gaan en daarin worden …22 punten gescoord. 

Let maar op !  

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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3 Provinciënland: Ontdekken en beleven 
 

Vlak voor de kerstdagen 2015 is brochure “Ontdek 

het 3 Provinciënland” verschenen. Deze brochure is 

digitaal te bekijken op www.3beleef.nl. In deze 

brochure is het recreatieve aanbod van 13 dorpen 

en buurtschappen rond het 3 Provinciënpunt 

samengebracht en voorzien van toelichtende tekst 

en inspirerende foto’s. Het gaat hier om 

Bakkeveen, De Wilp, Donkerbroek, Een-West, 

Frieschepalen, Haule, Haulerwijk, Jonkersvaart, 

Siegerswoude, Ureterp, Waskemeer, Wijnjewoude 

en Zevenhuizen.  

 

De brochure is verschenen in een oplage van 6.000 

stuks en is bedoeld voor recreanten van buiten ons 

woongebied. In de brochure was geen ruimte voor 

een nadere beschrijving van activiteit, 

bezienswaardigheid of horeca: alleen maar de 

opsomming. 

 

Naast de brochure wordt ook een recreatiekrant 

over 3 Provinciënland uitgegeven. In de krant is 

het wel mogelijk jouw recreatieve activiteit, 

bezienswaardigheid of attractie nader te 

beschrijven. Er kan een gratis artikel van ca 300 

woorden worden geplaatst met 1 of meer foto’s. 

De krant verschijnt in een papieren oplage van 

ruim 20.000 stuks in 3 Provinciënland en een paar 

dorpen daarbuiten; ook is er verspreiding via 

campings en andere recreatieadressen. De krant 

zal via www.3beleef.nl en andere websites 

digitaal toegankelijk zijn.  

 

De recreatiekrant is niet nieuw. Sinds 2013 wordt 

deze jaarlijks uitgegeven onder de naam 

“Bakkeveen Actief”, maar krijgt nu een breder 

aandachtsgebied. De redactionele 

verantwoordelijkheid van de krant valt onder TIP-

Bakkeveen (voormalig V.V.V. ). De verdere 

vormgeving, financiën, uitgave en distributie ligt 

bij de uitgever.  

 

We roepen hierbij een ieder op die een recreatieve 

activiteit, attractie of bezienswaardigheid aan wil 

prijzen op informatie in te zenden. Kijk op 

www.3beleef.nl voor nadere toelichting en adres.  

Met de brochure en krant hoopt TIP-Bakkeveen de 

recreatie in 3 Provinciënland een verdere stimulans 

te geven.  

 

Namens TIP-Bakkeveen:  

Vincent Veldhoen en Jan van Dalen 

 

 

Overhandiging eerste exemplaar "Brochure 3 Provinciënland" 
 

Uit handen van initiatiefnemers Vincent Veldhoen 

en Jan van Dalen (TIP Toeristisch Informatie Punt 

Bakkeveen) heeft Gemeenteraadslid Gerrit 

Weening  het eerste exemplaar van de brochure "3 

Provinciënland" ontvangen. 3 Provinciënland is het 

gebied bestaande uit de 5 oostelijke dorpen van 

Opsterland en  8 aansluitende dorpen van 

Ooststellingwerf, Groningen en Drenthe.  

 

Dat de keuze op Gerrit Weening (ChristenUnie) is 

gevallen heeft te maken met het feit dat hij 

meerdere malen aandacht heeft gevraagd voor de 

recreatie in het gebied tussen Bakkeveen en 

Fochteloo. Bakkeveen bruist tijdens de zomertijd 

van activiteiten en het gebied daaromheen heeft 

ook zoveel te bieden aldus Gerrit Weening. Hij 

streeft naar aansluitende fiets- en 

wandelroutenetwerken om vooral de senioren naar 

dit gebied te trekken.   

 

Het project Dúnsân in Bakkeveen is hopelijk voor 

het seizoen gereed en zal een positieve impuls aan 

het gebied geven. Weening pleit voor meer 

samenwerking tussen de aangrenzende 

gemeenten. Hij is daarom zeer ingenomen met de 

nieuwe brochure.  

 

De opzet is vooral om meer samen te werken. Dat 

er 11 Plaatselijk Belangen aan meewerken is 

bijzonder te noemen. We moeten over 

gemeentegrenzen heen durven kijken, aldus 

Weening. Krampachtigheid achterwege laten en de 

krachten bundelen.  

 

In Opsterland is nog zoveel natuur wat eigenlijk 

onderbelicht wordt. Als inwoner van Ureterp noemt 

Weening de Merskenheide, de zandwinput aan de 

Lipomwyk  en het Weinterperschar. Wat een 

natuur, rust en ruimte!  

 

De brochure ziet er professioneel uit en geeft alle 

facetten aan van wat 3 Provinciënland te bieden 

heeft.  

 

De initiatiefnemers hopen de ontwikkeling van 

kleinschalige recreatie verder te stimuleren, zoals 

wandel- en fietsarrangementen en uitbreiding van 

de netwerken. Op www.3beleef.nl is de brochure 

digitaal te bekijken. 

http://www.3beleef.nl/


52 

  

  

   

 

  



53 
 

Zingen in Londen: The Young Voices 
 

In november kregen we de uitnodiging om naar 

een concert te gaan, begin februari, waaraan ook 

onze negenjarige kleindochter deel zou nemen in 

de grote O2 hal in Greenwich aan de Thames. 

Al in de trein en zeker in de underground naar 

Greenwich zagen we al vele ouders met kinderen 

op weg naar het concert. We stapten uit in een 

grote glazen wereld. Ook in dit deel van Londen 

staan kolossale glazen gebouwen. Zeker ’s avonds 

is het sprookjesachtig. 

 

We liepen de grote arena in, gebouwd in het 

millenniumjaar 2000, een enorme hal waar het 

moeilijk was de weg te vinden. Trappen op en net 

als bij stadions allemaal genummerde toegangen. 

We liepen in het donker de trap af. De halve hal 

van onder tot boven werd verlicht door bewegende 

lichtjes en er was veel geluid. Toen het licht 

aanging bleken er voor ons en op de galerijen 

7.000 kinderen te zitten die natuurlijk hun mond 

niet hielden, het was feest. Deze kinderen kwamen 

van 350 scholen uit Londen en omgeving, privé 

scholen, maar heel veel meer gewone 

basisscholen, Een bonte mengeling van witte, 

bruine en zwarte kinderen, een afspiegeling van 

wereldstad Londen. 

 

Scholen kunnen zich aanmelden voor dit 

evenement dat al voor de 20e keer gehouden 

werd. De kinderen moeten zich opgeven en er 

wordt op school geoefend met enthousiaste 

leraren. Ook thuis wordt er geoefend, er was een 

enorm repertoire aan liedjes. 

 

Voor dit evenement worden ook bekende artiesten 

uitgenodigd, zangers streetdancers, performers, 

gericht op kinderen, die voor een schappelijke prijs 

- de opbrengst gaat naar een goed doel -  

optreden. 

 

De kinderen zongen fantastisch, goed gedirigeerd, 

hard, zacht, met gebaren er bij, ongelooflijk wat 

die Engelsen toch kunnen. Bij de opening van de 

olympische spelen in Londen hebben we dat ook 

gezien. Bij de zang van de artiesten hadden de 

kinderen ook een rol. Ze konden niet achteruit 

gaan zitten. Het was een continuprogramma van 

zeven tot negen uur.  

 

Engeland heeft een muziekcultuur, zang is ingebed 

in de scholen en zelfs op de crèches wordt al veel 

gezongen. We mogen daar jaloers op zijn in 

Nederland. 

 

Onze kleindochter konden we uiteindelijk om 

middernacht ophalen bij haar school. Doodmoe, 

maar zeer enthousiast. De volgende dag gewone 

tijd half negen naar school. De meester zei tegen 

de bleke kinderen: dit is school, aan het werk. 

Gelukkig was het vrijdag, de laatste dag van de 

schoolweek. 

 

Wat zou zoiets mooi zijn om hier op kleinere schaal 

te organiseren bijv. in het kader van Leeuwarden 

Culturele Hoofdstad 2018. Van zo’n evenement 

wordt je weer optimistisch voor de toekomst!   

 

Emy Hoogenboom 
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Culturele Hoofdstad 2018 en Bakkeveen dan? 
 

Gedurende het gehele jaar 2018 is Leeuwarden 

Culturele hoofdstad. Op pagina 5 en ook op andere 

plaatsen in deze Slûswachter wordt al aandacht 

besteed aan Culturele Hoofdstad 2018. Vele 

evenementen en projecten moeten dan vorm 

krijgen. Maar welke evenementen zoeken we 

eigenlijk. Kan alles zomaar? 

Eerst op zoek naar de betekenis van “cultuur” in 

Wikipedia.  

Het begrip cultuur wordt in verschillende 

betekenissen gebruikt: 

 In brede zin wordt het gebruikt voor alles wat 

door de samenleving wordt voortgebracht 

zowel materieel als immaterieel; 'cultuur' 

wordt dan tegenover 'natuur' gesteld. 

 Tot de cultuur in wijdere zin worden dan onder 

andere gerekend: agricultuur, horticultuur, 

silvicultuur en viticultuur. De activiteiten van 

jager-verzamelaars zoals het verzamelen van 

voedsel en jacht worden niet gerekend tot 

cultuur. Onder "in cultuur brengen" of "in 

cultuur nemen" wordt gewoonlijk verstaan de 

domesticatie van planten of dieren, het 

ontginnen: dit is het omvormen van de "wilde 

natuur" en het geschikt maken voor menselijke 

doelstellingen. 

 In engere zin wordt de term gebruikt voor 

ambacht, kunst, religie en wetenschap (zoals 

literatuur, architectuur). Voorbeelden van 

culturele uitingen zijn gewoonten en gebruiken 

in een land, kleding, feesten en 

voedselvoorziening en eetgewoonten. 

 

Nu de vertaling naar het begrip “culturele 

hoofdstad”.    

Het wat en waarom van Leeuwarden-Fryslân 

2018, aldus de organisatie. 

 

2018 biedt iedereen kansen. Daarbij gaat het 

vooral om mee doen. Maar ook om verbinding 

met onze omgeving en de rest van Europa. We 

willen gastvrij zijn en ervaringen bieden. We 

streven concrete doelen na. Nu en in de toekomst.  

 

Iedereen doet mee 

Extra moeite doen voor mensen die niet 

vanzelfsprekend meedoen; kinderen, jongeren, 

mensen met een mentale of fysieke beperking, 

mensen in sociale achterstand. Ook dat is iepen 

mienskip. 

Verbonden met Europa 

Via de evenementen die we in 2018 organiseren 

willen we onze mienskip verbinden aan andere 

gemeenschappen in Europa. Dit doen we door 

bijvoorbeeld het spoor van de grutto door Europa 

te volgen. In de landen waar de vogel verblijft 

gaan we de samenwerking aan met andere lokale 

gemeenschappen om mensen via kunst bewust te 

maken van de problemen die zich in onze natuur 

voordoen. In totaal werken we nu al samen met 

meer dan 300 partners uit heel Europa. 2018 is 

een uitgelezen kans om Leeuwarden en Fryslân 

voor eens en voor altijd in Europa op de kaart te 

zetten!  

 

Gastvrije omgeving 

Iepen mienskip betekent allereerst dat 

Leeuwarden, Fryslân, en Wadden voor bezoekers – 

bewoners en toeristen – gastvrij zijn. Dat stelt 

hoge eisen aan de manier waarop de evenementen 

worden georganiseerd, maar ook aan het hele 

gebied. Dat betekent verbetering van bestaand 

aanbod van horeca, en nieuw aanbod. Nadenken 

over toegankelijkheid; de bestaande fiets- en 

wandelroutes beter maken voor een internationaal 

publiek of elektrische (water-) taxi's inzetten voor 

evenementen. En natuurlijk doen we er alles aan 

om de omgeving optimaal aantrekkelijk te maken. 

 

Duurzame toekomst 

Water, energie, landschap, voedsel, natuurleven; 

als we een duurzame toekomst willen, zullen we 

hier anders mee moeten omgaan. In 2018 bieden 

we een breed palet aan inspirerende projecten die 

laten zien hoe het ook kan; aantrekkelijk en 

duurzaam. Met Leeuwarden-Fryslân 2018 als 

aanjager. Want iepen mienskip is ook de toekomst 

open houden door duurzaam om te gaan met alles 

wat de natuur ons geeft. 

 

Kansen voor ondernemers 

Veel extra bezoekers in 2018. Dat betekent grote 

mogelijkheden voor Friese ondernemers. In 

toerisme en recreatie, in voeding en landbouw, in 

water- en landschapsbeheer, in 

evenementenorganisatie of energiegebruik. Meer 

creativiteit in bestaande- en nieuwe creatieve 

ondernemingen; dat is waar Leeuwarden-Fryslân 

2018 over gaat.

 

En wat betekent CH2018 voor Bakkeveen en omgeving? 

 Gaan we nieuwe evenementen organiseren of 

hebben we er al genoeg en gaan we deze extra 

allure geven in het kader van CH2018?  

 Gaan er andere organisaties opstaan in onze 

omgeving om te verbinden. Verbinden in onze 

eigen omgeving of met “verder weg”.  

 Gaan we ons gevoel anders uiten, meer 

schilderkunst en minder appjes ? Gaan we de 

recreanten anders verwelkomen? 

 Gaan we ons landschap nog aantrekkelijker 

maken, zodat we er na 2018 ook nog wat aan 

hebben ? 

 Op naar de Simmer2000 spirit ! 

 Ideeën kunnen op diverse plaatsen worden 

ingediend, maar ook bij Plaatselijk Belang 

Bakkeveen. Volgende keer meer.
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Toekomst buurtbus Gorredijk – Bakkeveen – Allardsoog 
 

De buurtbus (lijn 104) die rijdt van Allardsdoog, 

Bakkeveen, Wijnjewoude, Hemrik, Lippenhuizen, 

Gorredijk, Terwispel, Tijnje, Gorredijk Luxwoude 

Langezwaag, Jonkerslân, wordt door de gemeente 

geregeld.  De gemeente gaat hier mee stoppen en 

wil hiervoor een stichting in het leven roepen om 

het beheer van de Buurtbuslijn op zich te nemen.  

Voor het draagvlak van de Buurtbus, lijkt het de 

gemeente wenselijk om uit die dorpen, waar de 

bus de route heeft, een vertegenwoordiger te laten 

leveren. De rol van deze vertegenwoordiger is het 

afen toe in het stichtingsbestuur overleggen.  

  

Gezocht wordt naar bijvoorbeeld een ouder 

waarvan de kinderen met de buurtbus naar 

Gorredijk naar school gaan. Het mag natuurlijk ook 

gewoon een persoon uit Bakkeveen zijn die zich 

daarvoor in wil zetten. Bent u zo’n ouder of weet u 

iemand die dat misschien op zich wil nemen, neem 

dan contact op met Janko Brouwer, 06-

37179285  buurtbusopsterland@gmail.com 

 

Waarom Stichting ? 

 Behoud van de Buurtbus 

 Betaalde krachten gaan er uit 

 Alternatieven bedenken voor “upgrading” (zie 

b.v. Plusbus) 

 Promoten Buurtbus 

 Coördinatie verdelen werkzaamheden 

 Meer vrijwilligers nodig 

 Leuke dingen organiseren voor/met 

vrijwilligers 

 

 

Op www.bakkeveen.nl stond eind vorig jaar de volgende poll  

 

Mijn mening over buurtbus lijn 104 met als resultaat…. 
1. Goed initiatief, volhouden, maar niet voor mij (71%) 

2. Ik reis soms met deze bus, waardevol (13%) 

3. Stop er maar mee, er gaat toch niemand mee (7%) 

4. Ik reis minstens een paar keer per maand met deze bus, waardevol (5%) 

5. Achterhaald concept, heb andere wijzes van vervoer (licht toe in de reacties) (4%) 

Totaal aantal stemmen: 123. 

 

Conclusie: we willen de buurtbus wel houden, maar doen er zelf niet aan mee. Dit soort conclusies en 

meningen kom je vaker tegen …. Voorzieningen moeten blijven, maar er zelf geen gebruik van maken … 

 

Dorpsgericht werken in 2016 

  

Vanaf 2016 gaan de buurtsportcoaches 

dorpsgericht werken. Dit betekent dat de 

buurtsportcoaches tijdens 8 opeenvolgende weken 

in een dorp (of een cluster van dorpen) zijn en 

sport en bewegen extra aandacht krijgen. Kinderen 

krijgen via school bijvoorbeeld extra gymles, 

naschoolse activiteiten en pleinspelen worden 

geïntroduceerd.  

 

Verenigingen krijgen de kans om zichzelf te 

presenteren tijdens de gymlessen door 

kennismakingslessen te geven en bij naschoolse 

sport. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd 

voor de verenigingen met een bepaald thema of 

om eventuele samenwerking te bespreken.  

 

Voor inwoners wordt een fittest georganiseerd met 

daarbij een beweegmarkt, zodat iedereen een  

sport- of  

beweegactiviteit kan vinden passend bij zijn/haar 

niveau. Mocht er geen passend aanbod zijn dan 

wordt hiernaar gezocht.  

 

Hiernaast is de planning te vinden. Mocht u ideeën 

of plannen hebben waarin we kunnen samen-

werken, 

neem dan 

contact op 

met Ilse 

Sjonger, 

i.sjonger@s

portfryslan.

nl.  

 

Wij zullen zelf ook sportaanbieders, scholen en 

andere partijen benaderen in de dorpen.  

 

Lippenhuizen & Terwispel 

Langezwaag, Luxwoude & 

Jonkerslân  

29 februari t/m  

24 april 

Gorredijk 

Nij Beets & Tijnje  
9 mei t/m 3 juli 

Zomertour 18 juli t/m 29 juli 

Beetsterzwaag 

Hemrik & Wijnjewoude 

5 september t/m 

30 oktober 

Ureterp, Siegerswoude, 

Frieschepalen, Bakkeveen 

31 oktober t/m  

24 december 

mailto:buurtbusopsterland@gmail.com
http://www.bakkeveen.nl/
http://www.bakkeveen.nl/2015/10/poll-mijn-mening-over-buurtbus-lijn-104/
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Op vrijdagochtend in Dúnhoeke 

(bij zwembad). 

 

Nieuw!  

Nu ook op woensdagochtend 



59 
 

Minne dei 
 

Neat wat my hjoed goed slagje wol, ‘k sit oeral yn betize. 

Want och, myn holle sit sa fol, ik fiel my in ferliezer. 

Neat wat yn my in útwei fynt, ’t sit fêst, it bliuwt mar sitten. 

Dy tinzen binne sa ’t it skynt net maklik los te litten 

Neat wat ik noch betinke kin, ik lit my mar wat driuwe,  

’t Is krekt oft ik mysels net bin, ik kin it hast net leauwe. 

Neat wat my hjoed út hannen komt, Ik sit mar wat te sitten, 

Ik sil mar ris in eintsje om, ik soe it oars net witte. 

Sa rin ik hjir no bûtendoar, ik waai wer skin fan binnen. 

In frisse noas, dat fielt al oars, it docht my goed, dat rinnen. 

Niiskrekt hie ik alhiel gjin moed, ik koe it nearne fine. 

No fiel ik my wer sterk en goed, de sinne kin wer skine! 

Beret pak ik de tried wer op, ik meitsje koarte metten. 

Net langer min, net langer slop, dy sleauwens is fergetten. 

                                                               

Appie út Tûzen dagen. 

(It wy dizze moanne fan tapassing) 

Dronken ! 

Weest alstublieft voorzichtig na het drinken van 

alcohol tijdens de feestdagen. Ik zou graag een 

persoonlijke ervaring met jullie willen delen. 

Zoals jullie weten, hebben sommigen van ons 

over de jaren incidenteel wat problemen gehad 

met de autoriteiten op weg naar huis na een 

sociaal treffen. Een paar 

dagen geleden was ik gaan 

stappen met wat vrienden en 

heb toen een paar drankjes 

en een aantal glazen 

heerlijke witte wijn 

gedronken. Wetende dat ik 

misschien wel enigszins over 

de wettelijke limiet was, heb 

ik iets gedaan wat ik nog 

nooit eerder heb gedaan: ik 

heb een taxi naar huis 

genomen. Gelukkig maar, 

want onderweg kwam ik 

langs een alcoholcontrole, 

maar op een taxi wordt er 

geen controle uitgevoerd. Ik 

kwam veilig thuis, hetgeen 

een behoorlijke verrassing 

was: Ik had nog nooit eerder 

een taxi bestuurd, ik weet 

niet waar ik die vandaan heb 

en wat ik er mee moet doen 

nu hij in mijn garage staat!  
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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  
 

 

 

 

Vacatures 
Op pagina 15 schrijft Dorpssteunpunt WMO over de behoefte aan vrijwilligers. We zijn van plan op deze 

pagina de vrijwilligersvacatures te plaatsen. Aanmelden van de vacatures kan via info@bakkeveen.nl 

 

Organisatie Omschrijving functie Nadere info en aanmelding 

Speel-o-theek Hulp bij de uitleen van speelgoed. Ca 3 uren 

per maand. 

Franca Lentz  

0516-541434 

mevrouwlentz@gmail.com 

CH2018  

(Plaatselijk Belang) 

Verzamelen en opdoen van ideeën en 

vervolgens uitwerken t.b.v. Culturele 

hoofdstad 2018. 

Mail naar 

plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

Slûswachter Vrijwilligers die inwoners van Bakkeveen 

en/of ondernemers willen interviewen. Als 

aanvulling op bestaande team.  

info@bakkeveen.nl 

06-51175883 

Jan van Dalen 

 

Zaalruimte nodig? 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle) .  

Voorwaarden: zie pagina 39 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 

 

Te koop aangeboden: 

  

In goede staat verkerende printer  

Canon Pixma MP560 

€ 20,-- 

 

Tel 0516-54 1856 

 

Het duurt nog even, maar toch. Zondagavond 26 

juni is de gezamenlijke ballonvaart over 

Bakkeveen.  

Dus als je geen ballonvaart bij de toneel-

voorstellingen hebt gewonnen, kun je toch nog 

mee. Alleen kost het nu het lage tarief van 

€ 140,-- 

Mail: Jan van Dalen janvd@bakkeveen.nl of 

bel 06-51175883  

 

Beste dorpsgenoten, 
 
Ik ben in januari 2016 verhuisd naar mijn 
dochter in Goutum nadat ik ruim 45 jaar in 
Bakkeveen heb gewoond. 
Langs deze weg wil ik graag een ieder bedanken 
die mij in de afgelopen jaren ter ondersteuning 
is geweest waardoor ik tot op hoge leeftijd 
zelfstandig in Bakkeveen heb mogen wonen. 
 
Mijn nieuwe adres is:  

Bredyk 89, 9084 AH  GOUTUM.  
Telefoon: 058-2883773 

 
Hartelijke groet 
Martje Wenniger- Nieuwland 
Mjûmsterwei 9 
Bakkeveen 
 

 

BELASTINGAANGIFTE en het 
aanvragen/wijzigen van TOESLAGEN. 
 
Als HUBA (hulp bij belastingaangifte) voor 
leden van 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 

 

 

Sinds kort zijn bij TIP beschikbaar: 

Het geheel vernieuwde Friese Wouden 

Magazine en brochure 3 Provinciënland 
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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 

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. 


