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Jaargang 8 nr. 3 

 Maart 2016 

Officiële mededelingen van verenigingen 

uit Bakkeveen en omstreken. 

 

Zaterdag 5 maart 2016 

 
20e aflevering van  
 

Accordeon- en 

trekharmonica 

festival  
 

in Dúndelle.  
 

 

Organisator al deze  

20 jaar is  

Riemer Veldkamp  
uit Bakkeveen.  
 

 

Op deze foto van Willem 

Dolstra is Riemer even aan 

de drukte van binnen 

ontsnapt en staat buiten in 

het “Dúnsân” gebied. 
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De Slûswachter 
De meteorologische lente is begonnen. Dat merken we nog niet aan het koude en natte weer. Maar de 

mensen krijgen toch het voorjaar in het hoofd: een Slûswachter boordevol activiteiten. Je kunt bijna elke 

dag wel ergens naar toe of aan meedoen. Veel leesplezier ! 

  Jan van Dalen 
 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

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

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

Do 10 mrt Vrouwen van Nu: “Pelgrim op pad”.  Dúndelle, 19:45 uur 43 

Vr 11 mrt Vrouwen van Nu: Haak en brei café.  De Brink, 10 uur 45 

Vr 11 mrt Musical: ”Wake up Jona”.  De Mande, 19:30 uur 35 

Za 12 mrt Musical: ”Wake up Jona”.  De Mande, 19:30 uur 35 

Zo 13 mrt Musical: ”Wake up Jona”.  De Mande, 14:00 en 19:30 uur 35 

Zo 13 – Za 19 mrt Amnesty International: Landelijke collecte 54 

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

Di 15 mrt Fr. CPB: Ds. Baas met “Op weg naar Pasen”.  De Mande, 19:30 uur 16 

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

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

Wo 16 mrt Start Outdoor Fitness. Survivalbos, 19:15 uur 42 

Vr 18 mrt ANBO-bijeenkomst met “De Tsjirmerij”  De Wier, Ureterp. 14 uur 56 

Vr 18 – Zo 20 mrt Musical Ester, De Swingel, Wijnjewoude 62 

Za 19 mrt Toneel ver. Nij Bigjin: jeugdtoneel. Dúndelle, 19 uur 11 

Zo 20 mrt Toneel ver. Nij Bigjin: jeugdtoneel. Dúndelle, 14:30 uur 11 

Ma 21 mrt Tuinvereniging De Twakamp Algemene ledenvergadering. Ankerplak, 20 uur 27 

Di 22 mrt Natuurvereniging Bakkeveen: Lezing “Nachtvlinders en insecten”. Dúnhoeke, 19:30 hr 41 

Di 22 mrt Natuurvereniging Bakkeveen: Algemene ledenvergadering. Dúnhoeke, 21 uur  41 

Wo 23 mrt OBS De Oanrin. Open dag.  8:30 – 10:00 uur 25 

Wo 23 mrt SCW-Dúnhoeke: cursus hoofd-, schouder-, nekmassage. Dúnhoeke, 10:30 uur 52 

Vr 25 mrt Goede Vrijdag --- 

Ma 28 mrt 2e paasdag --- 

Di 29 mrt Historische vereniging: historische foto’s (+film) bespreken. Dúnhoeke, 13:30 uur 48 

Do 31 mrt Meinsma Fietsen: info elektrische fietsen met o.a. Teake vd Meer. 19:30 uur 15 

Do 31 mrt Laatste dag inzenden kopij Slûswachter april --- 

Vr 1, za 2 apr Meinsma – Fietsen: fietsfeest. 9:00-17:00 uur 14 

Vr 1 apr Vrouwen van Nu: Haak- & breicafé.  De Brink, 10 uur 45 

Vr 1 apr Muziekpodium Bakkeveen “Rita Hosking”.  Slotplaats, 20 uur Web 

Za 2 apr Vlooienmarkt 7-13 uur 62 

Za 2 apr Bakkeveen doet: opknappen Slotsingel. Slotplaats, 9 uur 40 

Zo 3 apr Tennisvereniging: Open dag.  Tenniscomplex vanaf 12 uur 58 

Zo 3 apr Optreden Dorfplatzmusikanten. Dúndelle, 15 uur 57 

Di 5 apr Fr. C.P.B. : Biningsdei in Lawei, Drachten. 10 uur. 16 

Wo 6 apr Verkiezingen:  Oekraïne referendum. Dúnhoeke 7:30 – 21 uur --- 

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

Do 7 apr Vrouwen van Nu: “Zorg in Opsterland”.  Dúndelle, 19:45 uur 43 

Vr 8 apr SCW-Dúnhoeke: start serie nieuwe Djembé lessen. Dúnhoeke, 17 uur 53 

Za 9 apr Nova Cura: workshop “Gelukkig zijn”.  9:30 uur 29 

Za 9 apr World Servants: informatieavond. De Mande, 19:30 uur 36 

Ma 11 apr Herdenking monument oorlogsslachtoffers Allardsoog. 14 uur 21 

Wo 13 apr Speel-o-theek uitleen. Dúnhoeke, 15:15 uur – 17:30 uur --- 
 

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 

 

Een zonnig weekend in februari en Bakkeveen 

stroomde weer vol dagrecreanten. Het leek al 

hoogseizoen.  Een man die bij het TIP binnen 

wandelde vroeg zich af welk evenement er was. 

Wij zeiden het is mooi weer, dus iedereen komt 

naar Bakkeveen om te wandelen. We mogen wel 

hopen op droger weer, want er zijn nogal wat 

modderige en onbegaanbare paden. We hadden dit 

jaar dan ook een zeer natte winter. Op naar het 

voorjaar! 

 

Peuterspeelzaal de Dúnkabouters.  

Gelukkig is er een oplossing gevonden voor het 

voortbestaan van de peuterspeelzaal in 

Bakkeveen. Op de laatste dag voor de 

voorjaarvakantie werd bekend dat De Torteltuin uit 

Heerenveen de kleine speelzalen in Opsterland 

heeft overgenomen. Wijnjewoude en Tijnje hebben 

een andere oplossing gekozen. Plaatselijk Belang 

heeft zich intensief bemoeid met de overname.  

Volgens de gemeente is het peuterspeelzaalwerk 

een zaak van de markt, maar er spelen meer 

belangen.  

De Dúnkabouters zijn huurder in MFC Dúndelle. De 

huurprijs werd in het verleden betaald via subsidie 

van de gemeente. Voor de exploitatie van het MFC 

is de huuropbrengst van SCW- en 

peuterspeelzaalruimte zeer belangrijk. Een reële 

huur is daarom noodzakelijk. In de 

onderhandelingen met de nieuwe eigenaar van de 

peuterspeelzaal heeft Plaatselijk Belang 

geadviseerd en Plaatselijk Belang zal de 

ontwikkelingen blijven volgen. 

 

Dúnsan 

Iedereen kan nu duidelijk zien wat er allemaal 

verandert op het Dúnsanterrein. De tennisbaan is 

naar de zijkant verhuisd en daardoor is de entree 

van het terrein direct gericht op ons MFC Dúndelle. 

Het terrein voor Dúndelle is nu aan de beurt en 

hopelijk gaat het straten snel. Het is leuk om 

overal in Bakkeveen te horen dat het echt een 

verbetering wordt. Als het zwembad open gaat 

eind april zullen we alweer een stuk verder zijn. Bij 

de komende evenementen moet er misschien nog 

geïmproviseerd worden, maar in goed overleg met 

aannemer en gemeente worden er oplossingen 

bedacht. 

 

TIP 

In de Slûswachter van Februari is bericht over 

mogelijke veranderingen bij het TIP. Plaatselijk 

Belang is, mede naar aanleiding van 

bijeenkomsten met de recreatieondernemers,  in 

gesprek met bestuur en vrijwilligers en de 

besprekingen worden de komende tijd voortgezet. 

Plaatselijk Belang heeft haar waardering 

uitgesproken voor de activiteiten van het TIP. TIP 

en VVA, die bestuurlijk verbonden zijn zorgen voor 

veel activiteiten in het dorp, denk aan de avond 

vierdaagse, fiets driedaagse, kerstwandeling, 

informatie naar toeristen etc.  

 

Bijeenkomst commissies 31 maart 

Ieder jaar nodigt het bestuur van Plaatselijk belang 

de commissies uit voor een bijeenkomst. We 

spreken dan over de activiteiten die iedere 

commissie heeft uitgevoerd, over problemen en 

mogelijkheden. Ook wordt aandacht geschonken 

aan de financiële verantwoording. De commissies 

opereren onder de vlag van PB. 

De meeste commissies hadden eigen 

bankrekeningen met de bijbehorende kosten. Op 

initiatief van PB is een commissierekening geopend 

waarop gelden van commissies kunnen worden 

overgemaakt. Enkele commissies maken nu al 

gebruik van de rekening. Daardoor wordt per 

commissie minimaal €120 bespaard op jaarbasis. 

Tijdens de bijeenkomst van 31 Maart zal ook over 

de mogelijkheden van deze gezamenlijke rekening 

worden gesproken. 

ALV Plaatselijk Belang.  

20 april wordt de jaarlijkse ALV gehouden in 

Dúndelle. Tijdens de ALV legt het bestuur 

verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook 

worden er nieuwe bestuursleden gekozen. Houd 

s.v.p. de datum vrij. Er komt een zeer interessant 

programma na de pauze! 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Wegomleidingen tot de zomervakantie 
 

Tussen de op- en afritten van de nieuwe N381 bij 

Wijnjewoude en het dorp Wijnjewoude zelf vinden 

werkzaamheden plaats. Hierdoor wordt Bakkeveen 

wat moeilijker bereikbaar vanaf de N381 en wordt 

Bakkeveen onderdeel van de officiële 

omleidingsroutes, dus mogelijk wat drukker. 

 

Komende maanden werkt aannemer Boskalis aan 

de reconstructie van de Opper Haudmare 

(voormalige N381) tussen Wijnjewoude en 

Donkerbroek en de wegen Merkebuorren en 

Weinterp tussen dorp Wijnjewoude en de nieuwe 

N381. Deze werkzaamheden worden in opdracht 

van provincie Fryslân uitgevoerd en maken 

onderdeel uit van Project N381. 

 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, 

per fase worden omleidingen ingesteld voor het 

doorgaande verkeer tussen Bakkeveen en de 

N381. Het dorp Wijnjewoude zelf blijft gewoon 

vanuit Bakkeveen bereikbaar. 

 

Fase 1: van 7 maart tot 12 april. 

De Merkebuorren vanaf de westzijde bebouwde 

kom Wijnjewoude tot en met de kruising 

Opperhaudmare is gestremd. Het verkeer vanaf de 

N381 naar Wijnjewoude (vice versa) wordt 

omgeleid over Bakkeveen en Waskemeer – Leidyk 

 

Fase 2: van 12 april tot 30 mei 

De Opperhaudmare vanaf de kruising Leidyk tot 

Wijnjewoude is gestremd. Het verkeer vanaf de 

N381 naar Waskemeer-Leidyk (vice versa) wordt 

omgeleid over Wijnjewoude en Bakkeveen; 

 

Fase 3: van 30 mei tot eind juli 

Zowel de Weinterp als de Opperhaudmare ter 

hoogte van Klein Groningen zijn gestremd. Verkeer 

vanaf de N381 naar Wijnjewoude (vice versa) 

wordt omgeleid over de op- en afritten 

Donkerbroek en Ureterp. 

 

Recreatieverkeer richting Bakkeveen wordt 

geadviseerd de op- en afritten Ureterp te 

gebruiken. 

 

Kijk voor meer informatie over het project N381 op 

www.n381.nl 

 

Pad bij Dúndelle is weer open. 
 

Vanaf vrijdag 4 maart is het wandelpad tussen 

Stoukamp en Dúndelle weer open. Let wel op dat 

er onderweg nog een kort stukje zand is en dat het 

pad eindigt op een kleine zandvlakte: daar waar de 

bestrating voor het Dúndelle terras nog moet 

komen. Hopelijk gaat men verder met 2 ploegen 

straters en dat binnenkort het hele traject naar het 

bos weer goed begaanbaar is. Dan de rest nog … 

http://www.n381.nl/
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Uit de praktijk van de notaris 

 

Erfenis afwikkelen 
 

Een dierbare of bekende is overleden. In deze 

moeilijke tijd moeten allerlei zaken worden 

geregeld. Als u erft of u bent in het testament tot 

executeur benoemd, heeft u een rol in de 

afwikkeling van de erfenis. Wij kunnen u helpen de 

afwikkeling in goede banen te leiden. 

 

Na een overlijden moet heel wat worden geregeld. 

Niet alleen praktische zaken (het opzeggen van 

abonnementen, terugbrengen van medische 

hulpmiddelen) maar ook afhandeling van 

belastingen en formaliteiten. Het begint allemaal 

met de vraag of er een testament is. Dit kunnen 

wij voor u nakijken bij het Centraal 

Testamentenregister. 

 

Afwikkeling van de erfenis 
Er kan in het testament een executeur zijn 

aangewezen die de uitvaart moet regelen en de 

afwikkeling van de erfenis moet verzorgen. Als er 

geen executeur is aangewezen dan regelen de 

erfgenamen (degenen die erven) deze zaken. De 

overledene kan ook een codicil hebben gemaakt.  

 

Een codicil is een handgeschreven stuk en wordt 

niet bij het Centraal Testamentenregister 

geregistreerd. Een overledene bewaart een codicil 

soms in huis. Als de overledene daarnaast een 

testament heeft gemaakt, is het mogelijk dat het 

codicil bij het testament is bewaard in de kluis van 

de notaris. In een codicil kan de overledene 

sieraden en spullen uit huis hebben vermaakt. Tot 

1 januari 2003 was het ook mogelijk om een 

executeur aan te wijzen in een codicil. 

 

Erfgenaam 

U hoeft een erfenis niet te accepteren als u dat niet 

wilt. Maar u moet tijdig met de notaris overleggen. 

Gedraagt u zich als erfgenaam, dan zit u aan de 

erfenis vast. U kunt kiezen of u de erfenis 

aanvaardt (accepteert), verwerpt of onder 

voorbehoud 'beneficiair' aanvaard. U aanvaardt 

onder voorbehoud als u denkt dat de schulden niet 

uit de erfenis kunnen worden betaald. Wij kunnen 

u helpen met het maken van een keuze. Als u de 

erfenis accepteert en u wilt hulp bij de afwikkeling, 

dan kunt u ons inschakelen. Wij zijn 

gespecialiseerd in het afhandelen van erfenissen. 

 

Executeur 

Een executeur heeft tot taak de erfenis 

(gedeeltelijk) af te wikkelen. Een executeur is niet 

verplicht deze taak op zich te nemen. Wij kunnen u 

informeren over hoe de taak van een executeur 

eruit ziet. U kunt er overigens ook voor kiezen de 

taak van executeur op u te nemen en de 

afwikkeling aan ons over te dragen. Wij hebben 

veel ervaring in het afhandelen van erfenissen. 
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Wat moet er bij de afwikkeling van een 

erfenis allemaal gebeuren? 

Bij de afwikkeling moet u onder meer denken aan: 

 praktische zaken en administratie, bijvoorbeeld 

opzeggen van abonnementen en 

lidmaatschappen, het onderbrengen van 

huisdieren, het afhandelen van verzekeringen; 

 opvragen van uitkeringen bij de 

pensioenmaatschappij etc.; 

 de laatste aangifte die moet worden gedaan 

voor de inkomstenbelasting van de overledene; 

 aangifte voor de erfbelasting; 

 uitvoeren van het testament/verdelen. 

 

Fiscaal advies 

De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze 

dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn de ervaren 

deskundige op dit gebied. Wij hebben 

specialistische kennis van de erfwet en het 

belastingrecht bij overlijden. Wij kunnen voor u de 

complete afwikkeling van de erfenis in goede 

banen leiden.  

 

Ook als u de afwikkeling van de erfenis zelf wilt 

regelen, is het verstandig vooraf ons advies in te 

winnen, al was het alleen maar om niet meer 

erfbelasting te betalen dan nodig is. 

  

 

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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Van Dorpssteunpunt WMO 

(Nieuw) bij ons in het dorp 

 

Helaas…. Deze maand geen “Bij ons in het dorp” 

en ook geen “Nieuw bij ons in het dorp”. Dat is 

volgens het afgesproken rooster.  

 

Om met het laatste te beginnen: er zijn veel 

nieuwkomers onderweg. Twee van de 3 woningen 

op de hoek Tsjerkewâl / Mjûmsterwei zijn (zo goed 

als) verkocht. Echter voordat deze bewoond 

worden, zullen vele maanden van noeste arbeid 

verstreken zijn.  

Volgens funda.nl zijn er tot nu toe in 2016 zes 

woningen verkocht. Funda is onze enige bron om 

na te gaan waar nieuwe Bakkeveensters zijn 

komen wonen. Helaas worden nieuwkomers niet 

doorgegeven (via info@bakkeveen.nl) om nader 

kennis te maken via de dorpskrant. 

 

Het team interviewers bestaat al een tijdje uit 3 

personen. Deze personen willen we zeker niet 

overbelasten, dus is er een rooster afgesproken. 

Ook willen we graag per maand een bedrijf 

belichten. Echter ook hier ontbreekt het aan 

menskracht. Zie de vacature op de volgende 

pagina. 

    

Als er geen mensen zijn die anderen kunnen/willen  

interviewen, dan houdt het gewoon op. Maar 

volgens ons zijn er wel mensen die dat kunnen, 

maar er gewoon niet toe komen. Als ze eenmaal 

bezig zouden zijn, dan zouden ze het best leuk 

vinden.  

 

Vrijwilligerswerk 
Er zijn veel mensen die op de een of andere wijze 

vrijwilligerswerk in het dorp of omgeving 

verrichten. Bij evenementen zijn er soms meer dan 

100 tegelijkertijd in touw ! 

En dan zie je nog veel mensen die dagelijks 

energie overhouden en dat met sporten proberen 

kwijt te raken. Het zou nog beter zijn om beide te 

combineren: gezond bezig zijn en daarmee ook een 

stukje maatschappelijke ondersteuning bieden. 

Twee vliegen in 1 klap. En misschien wel 3 vliegen: 

ook verrijk je je blik op wat er allemaal in 

Bakkeveen en omgeving te doen is en word je weer 

enthousiast voor andere zaken. Krijg je weer 

energie en een gevoel nog nuttiger bezig te zijn. En 

…… heb je ook weer energie om te gaan sporten.  

 

Vrijwilligerswerk.  Ik ? 
Stel.... je zou wel vrijwilligerswerk willen gaan 

doen, maar je weet nog niet precies wat en hoe en 

ook niet hoe contact te leggen met een vereniging. 

Dan komt de Bijspringer in beeld. Ja, in 

Ooststellingwerf hebben ze ruim 10 jaar geleden 

het “Bijspringer”-project gehad. Hoe dat toen in 

zijn werk ging, heeft Wieneke Koppenaal uit 

Waskemeer ons verteld. Dit gesprek heeft 

plaatsgevonden tijdens een overleg van WMO-

steunpunt Bakkeveen waar het onderwerp 

eenzaamheid en sociaal isolement op de agenda 

stond. Eén van de oplossingen hiervoor is het doen 

van vrijwilligerswerk door betrokkenen. Hieronder 

de ervaringen van onze zuiderburen.  

  

Bijspringer 
Een oproep in krant of dorpsblad aan 

dorpsbewoners om zich tijdens een inloop in het 

dorpshuis als vrijwilliger te melden, werkte niet. En 

als er al mensen langskwamen, dan waren dat 

mensen die al veel vrijwilligerswerk deden en 

nieuwsgierig waren wat er nog meer te doen was. 

Maar tijd hadden ze er niet meer voor. Nee het 

werd keukentafelwerk en dat was ook het 

uitgangspunt van het “Bijspringer”-project. Mensen 

persoonlijk benaderen; mensen komen niet 

spontaan langs.  

 

Keukentafel 
Vrijwilligers (ja, die moet je dan al beschikbaar 

hebben) gingen in het kader van het Bijspringer-

project huis aan huis en hebben de wensen van 

bewoners op papier gezet; heden ten dage zou dat 

digitaal gebeuren. Die wensen kunnen betrekking 

hebben op het soort werk, de duur van het werk, 

wanneer er tijd beschikbaar is, etc. Natuurlijk 

kwam het ook voor dat er geen tijd beschikbaar 

was en dat werd ook genoteerd. En soms ook wilde 

men geen keukentafel gesprek: ook goed, niets 

was verplicht.  

 

Kan ik wat ? 
Zo ontstond er een kaartenbak met aanbod van 

hulp. In Waskemeer kwam men veel leuke 

verrassingen tegen; van mensen waar niet van 

werd verwacht dat ze bereid waren of in staat 

waren vrijwilligers werk te doen, wilden toch! 

Mensen die zeiden dat ze niets konden, gingen de 

ogen open tijdens het keukentafelgesprek en 

kregen zin om ook als vrijwilliger iets te betekenen. 

Wel bleek er een duidelijk onderscheid in mensen 

die iets wilden organiseren (bestuursfuncties) en 

mensen die een bepaalde afgebakende klus wilden 

doen; een klus waarvan de tijd en einddatum 

bekend was en daarna was je weer helemaal vrij. 

 

De behoefte 

Tegelijkertijd werd aan de andere kant bij 

organisaties gevraagd welke behoefte aan 

ondersteuning er bestond. Die aanvraag moest wel 

concreet zijn; de functie moet duidelijk 

omschreven zijn. Is de omschrijving vaag, dan 

denkt een potentiele vrijwilliger al snel dat het veel 

tijd zal kosten en dat je er nooit weer vanaf komt.  

Het koppelen van vraag en aanbod begon al 

mailto:info@bakkeveen.nl
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voordat alle interviews klaar waren.  

Mensen in sociaal isolement of die zich eenzaam 

voelen, komen niet snel in beweging. Die moeten 

benaderd worden, dat was op voorhand al een 

conclusie en die bewees zich in de praktijk, aldus 

Wieneke. 

 

Behelpen 

In de vorige Slûswachter schreven we al dat de 

mensen zich als vrijwilliger bij het dorpssteunpunt 

kunnen melden. Dat is precies andersom dan het 

Bijspringer project in Ooststellingwerf deed. Wij 

wachten af als organisatie wie er komt en in 

Waskemeer ging men actief de boer op, op zoek 

naar mensen die wat kunnen en willen.  

Resultaat bij ons in Bakkeveen is dan ook wat je 

kunt verwachten: marginaal.  

Toch zijn we hier niet zover dat we alle huizen 

langs gaan om te inventariseren.  

 

We gaan nog even door op de “gemakkelijke” weg. 

Laten het initiatief bij de inwoners van ons dorp en 

gaan niet actief en systematisch benaderen. Dus 

geen keukentafelgesprekken (zeg trouwens nooit 

nooit). Maar als iemand een ander idee heeft om 

mensen die wel vrijwilligerswerk zouden kunnen 

doen er ook daadwerkelijk bij te betrekken, zeer 

welkom.  

 

Oproep 

Oproep aan de huidige grote groep Bakkeveenster 

vrijwilligers: kijk eens om je heen of je buren, 

kennissen aan de keukentafel enthousiast kunt 

maken om zich aan te melden voor een passende 

vrijwilligers job. Is iemand enthousiast en heeft 

nog geen passende organisatie gevonden, meld dit 

dan bij  

Dorpssteunpunt Bakkeveen 

Roelie Dijk: 06 - 44 21 33 15 

Neeltje Haisma: 06 – 10 67 73 88 

Of info@bakkeveen.nl  

 

Bij het dorpssteunpunt verzamelt men jouw 

wensen en gaat daarna pas op zoek naar een 

organisatie die een vrijwilliger kan gebruiken voor 

een klus die bij jouw wensen past. 

 

Er zijn heel veel mensen in Bakkeveen actief als 

vrijwilliger. We zijn nu op zoek naar die anderen…. 

Als die gevonden zijn dan mogelijk altijd een 

“(Nieuw) bij ons in het dorp“ in de Slûswachter ….  

 

Vooralsnog plaatsen we op de 1 na laatste pagina 

van de Slûswachter de bij de redactie bekende 

vrijwilliger vacatures. Nog niet zoals het hoort, 

maar toch. Wie weet ……. 

 

 

Vacature 

Interviewer voor dorpsblad De Slûswachter. 
Doelstelling is elke maand een bewoner, 

nieuwkomer of bedrijf te interviewen. Momenteel 

bestaat ons team uit 3 personen. Maar we willen de 

belasting voor deze mensen niet hoger laten 

worden dan dat is afgesproken. Het moet leuk 

blijven. Daarom is er niet elke maand een 

interview. 

We zoeken mensen uit Bakkeveen of 

omgeving die een bijdrage willen leveren aan 

onze maandelijkse rubriek in de dorpskrant. 

 

Wat wordt van je verwacht 

Maximaal 3x per jaar bezoek je een inwoner of 

bedrijf in Bakkeveen of naaste omgeving. Deze 

inwoner hoef je niet zelf te bedenken; daar kan de 

redactie ook behulpzaam in zijn. Je maakt een 

afspraak. Voert een gesprek met de betrokken 

persoon over diens leven of zijn/haar bedrijf. Je 

maakt wat aantekeningen. Thuis werk je het 

verslag uit tot ongeveer 1½ pagina. Je laat dat nog 

even door de geïnterviewde lezen, voert 

waarschijnlijk een paar aanpassingen door en 

klaar. Inzenden naar info@bakkeveen.nl .  

O ja, nog vergeten: wel even een foto erbij als het 

kan.  

 

Hoeveel tijd kost dat ? 

Sommigen doen dit gemakkelijk binnen 4 uren, 

maar met weinig ervaring kan dat ook wel 8 uren 

worden. En dan ben je er weer 4 maanden vanaf. 

En lijkt het je achteraf gezien toch niets ? Dan 

moet je stoppen, want met tegenzin iets doen 

houdt niemand lang vol. 

De redactie
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Diner bij de Stripe weer groot succes!!!  
 

Dinsdag 23 februari kwamen 70 gasten en 28 

vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. 

naar Hotel Restaurant de Stripe  in Wijnjewoude. 

Iedereen kon voor de deur uitstappen waar men 

direct werd opgevangen door vrijwilligers die de 

gasten naar binnen begeleiden. 

Voor de rolstoel gebonden personen, belangeloos 

door taxi v.d.Wal/Kort vervoerd, was een tafel 

vlakbij het buffet gereserveerd. 

 

Na een openingswoord van onze voorzitter Albert 

de Vries werd door medewerkers van de Stripe de 

soep, er was keuze uit 2 soorten, aan tafel 

gereserveerd. 

 

Na het voorgerecht vroeg vrijwilligster Wilma 

Miedema het woord. Zij vertelde dat zij de 

afgelopen 9 jaar veel plezier heeft beleefd  aan het 

opzetten en uitvoeren van activiteiten voor de 

Zonnebloem. Helaas komt hier een eind aan, zij 

gaat verhuizen naar elders.  

Tevens was deze avond de laatste activiteit waar 

Harry en Lydia 

Kamping aan mee 

werkten, zij verhuizen naar Duitsland. Ondanks dat 

zij zich nog maar 2 jaar hebben ingezet, hebben ze 

in die tijd veel voor onze afdeling betekend. 

 

De medewerkers van de Stripe hadden intussen 

het warm/ koud buffet  klaar gezet aan beide 

kanten van de zaal. De meeste gasten wisten het 

buffet meerdere malen te vinden om het bord te 

vullen. Het diner werd afgesloten met 4 

verschillende soorten desserts aan tafel. 

 

Na een gezellig samenzijn bedankte onze 

voorzitter, de fam. De Vries van de Stripe en hun 

medewerkers, voor de gastvrije ontvangst en het 

voortreffelijke buffet. Ook bedankte hij de 

vrijwilligers. Dankzij hen konden zoveel personen 

van deze avond genieten. 

 

Namens de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. 

Antje Berga.

  

  



13 
 

Varen met de Zonnebloem 
 

Op dinsdag 26 april houdt de afdeling Ureterp 

e.o. van de Zonnebloem haar jaarlijkse boottocht. 

Woont u in Ureterp - Frieschepalen - Siegerswoude 

- Wijnjewoude of Bakkeveen en behoort u tot onze 

doelgroep, dan kunt u een dagje met ons mee. 

 

Wij vertrekken deze keer vanuit Drachten voor een 

tocht over de Friese wateren. We maken net zoals 

vorig jaar gebruik van de "Jan Plezier", een 

rondvaartboot voorzien van een ruime salon met 

zonwerend glas en airco. 

 

Na koffie met gebak en eventueel een borrel, krijgt 

u een meer gangen maaltijd aangeboden. Ook 's 

middags wordt u door onze vrijwilligers voorzien 

van consumpties en hapjes, tevens  is er een 

verloting met kans op leuke prijzen. 

 

De kosten voor de gehele dag zijn € 37,50  per 

persoon. 

Mocht u medische verzorging nodig hebben aan 

boord; er gaan enkele verpleegkundigen mee. 

Het vervoer van en naar uw huis regelen wij voor 

u. 

 

Wilt u met ons meevaren, dan kunt U zich voor 4 

april opgeven bij: 

 mevr. I. v.d. Veen  tel. 0512-301984  of  

 mevr. G. Beute tel. 0512-301583 of  

 mevr. C. Nijder tel. 0516-481959  

 

Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o., 

Antje Berga 
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Meinsma Fietsen belegt informatieavond e-bikes met  

 

Teake van der Meer 
 

Op donderdagavond 31 maart a.s. belegt 

Meinsma Fietsen een informatieavond over 

elektrische fietsen. De wereld van de elektrische 

fietsen verandert in een razend tempo. Wat is het 

verschil tussen een motor in het voorwiel, in het 

midden van de fiets of in het achterwiel? En hoe zit 

het nu met de verschillende soorten accu's? Welke 

e-bike past bij mij en ben ik er eigenlijk wel aan 

toe? Allemaal vragen waarop u deze avond de 

antwoorden zult krijgen. Ook er gelegenheid om 

vragen te stellen. 

 

Om deze avond niet alleen informatief te houden 

maar ook nog eens erg gezellig, is Teake van der 

Meer uitgenodigd die na de presentatie u mee zal 

nemen in de wereld van zijn prachtige verhalen. 

Vanaf 19.30 uur 

staat de koffie 

klaar en om 20.00 

uur begint de 

presentatie.  

 

Aansluitend op 

deze 

informatieavond 

wordt op 1 en 2 

april het fietsfeest gevierd. Tijdens deze dagen met 

tal van activiteiten kunt u de elektrische fietsen 

van Batavus, Gazelle en Sparta volop uitproberen.  

 

U bent van harte welkom bij Meinsma Fietsen, 

Dúerswâld 8 in Wijnjewoude! 

 

 

1 en 2 april Fietsfeest bij Meinsma Fietsen 
 

Er staan twee 

feestelijke dagen 

op de planning bij 

Meinsma 

Fietsen!  

 

Op 1 en 2 april 

wordt de winkel 

omgetoverd tot 

evenemententerre

in waar het bol 

staat van de acties en spektakel. Op 31 maart 

begint het eigenlijk al met een informatieavond 

over e-bikes. Hiervoor is cabaretier Teake van der 

Meer uitgenodigd om de informatie te omlijsten 

met zijn prachtige verhalen. 

 

Zowel op 1 als op 2 april staan de elektrische 

fietsen klaar om door u geprobeerd te worden. 

Zaterdag 2 april om 9.00 uur wordt onder de 

aanwezige vroege vogels een e-bike verloot 
en om 17.00 uur wordt als afsluiting een 

Batavus Bikestepper verloot onder de 

aanwezige sportievelingen. 

Tal van acties maken het deze dagen wel heel 

aantrekkelijk om een nieuwe e-bike, fiets, 

mountainbike, racefiets of kinderfiets te kopen. In 

de folder die binnenkort bij u bezorgd wordt, kunt 

u hier alles over lezen! De kinderen kunnen zich 

volop vermaken in de ballenbak of op het 

springkussen.  

 

Ook aan de inwendige medemens is gedacht. U 

kunt genieten van koffie met iets lekkers en op 

zaterdag is er van 11.00 tot 15.00 uur een 

poffertjesbakker die de heerlijkste poffertjes voor u 

gaat bakken. U bent van harte welkom! 
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Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond 
Afdeling Bakkeveen. 
 

 

Activiteiten C.P.B. 
 

Donderdag 11 februari 

We waren die avond  te gast bij de Vrouwen Van 

Nu in Dúndelle. Spreker  was dhr. Bert Looper van 

Tresoar en het was een boeiende en fijne avond. 

 

Dinsdag 23 februari 

zijn we naar Modehuis Blom in Drachten geweest. 

Onder het genot van een kopje koffie werd ons het 

één en ander over hun familiebedrijf verteld. 

Daarna kregen we informatie over de nieuwe 

kleuren en mode van deze zomer. Verder  kregen 

we tips hoe je met trucjes het beste van jou naar 

voren kunt halen. Daarna hebben we nog even 

rondgekeken met als resultaat dat een aantal 

dames met wat  nieuwe aankopen naar huis zijn 

gedaan. 

 

Op dinsdag 15 maart   

is de volgende 

ledenvergadering. Ds. Baas uit Donkerbroek is dan 

onze gastspreker met het  thema  "op weg naar 

Pasen" 

 

We komen bij elkaar in het bijgebouw van de 

Geref. Kerk de Mande,Tjêrkewâl 20 te Bakkeveen. 

Aanvang 19.30 uur en gasten zijn ook van harte 

welkom. 

 

Dinsdag 5 april Biningsdei 

Met alle vrouwen van de C.P.B. Fryslân vieren wij 

in de Lawei het 80 jaar bestaan van de Bond. 

Spreker  's morgens  is dhr. Sander de Rouwe, 

gedeputeerde namens het CDA van Fryslân. Voor 

het middagprogramma is liedjesschrijver/ zanger/ 

entertainer Rob Favier uitgenodigd. 
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Dúndelle 
 

Het voorjaar komt er weer aan en vol spanning 

wachten we af hoever de werkzaamheden rondom 

Dúndelle op het voorterrein zijn tegen de tijd dat 

het zwembad opengaat. 

 

Als de vorst geen spelbreker wordt gaan ze de 

eerste week van maart het voetpad dat  langs de 

midgetgolf loopt aanleggen, daarna kan het hek 

van de midgetgolfbaan geplaatst worden en is het  

weer mogelijk om hier langs te wandelen 

[ dat kan sinds 4 maart weer]. 

 

Ook moet erbij het zwembad nog het één en ander 

gebeuren, maar dit wordt bemoeilijkt door de 

bereikbaarheid, helaas. De schoorsteen is al wel 

verwijderd, de oude was na 47 jaar doorgeroest 

dus wordt er nu een nieuwe gemaakt.  

 

Zwemles 

Dit seizoen willen we iets meer combineren met 

verschillende lesgroepen. Dit gaat betekenen dat er 

ook een A les mogelijk is op maandag of woensdag 

en dat B en C ook op dinsdag of vrijdag kan. 

 

Kijk op www.dundelle.nl als u hier meer over wilt 

weten, of even bellen (0516 541493) of mailen 

info@dundelle.nl kan ook. 

   

Op onze site vindt u de mogelijkheden om een 

abonnement te bestellen of voor zwemles in te 

schrijven, u kunt de gegevens invullen en naar ons 

mailen. 

Na ontvangst krijgt u van ons een mail met ons 

bankrekeningnummer en het verschuldigde bedrag. 

 

Voor zwemles ontvangt u een mail met de 

aanvullende informatie over de zwemlessen. 

Het abonnement ligt klaar bij de kassa als het 

zwembad open gaat op 27 april, neem wel een foto 

mee, want die hoort op het abonnement.  

We sealen dit jaar de abonnementen, u krijgt 

hem zonder foto niet mee.

  

http://www.dundelle.nl/
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Opsterland: oude lanen moeten wijken 
 

De integriteitskwestie rond raadslid Marinus en het 

zorgbedrijf van zijn echtgenote staat momenteel 

ter discussie. In de politiek en in de Friese media. 

Het is verleidelijk om daar inhoudelijk op in te 

gaan. Ik doe het niet. Ten eerste, omdat het in 

hoofdzaak draait om personen en ten tweede 

omdat het weinig overlap heeft met Bakkeveen en 

omgeving. Vandaar dat mijn bijdrage voor De 

Slûswachter voor deze maandeditie in het teken 

staat van de oude en vertrouwde bomen langs de 

Duerswâldmerwei en de doorgeschoten 

bezuinigingsdrift van de gemeente.  

 

De gemeente heeft onlangs aangekondigd delen 

van historische bomenlanen langs 4 Opsterlandse 

wegen te zullen aanpakken. Inclusief onze 

beklinkerde Duerswâldmerwei. Zieke en dode 

bomen worden gerooid en nieuwe geplante 

exemplaren komen 1,5 meter verder van de berm 

te staan. Waarom? De bejaarde bomen zouden te 

dicht op de weg staan, enkele verkeersdoden 

hebben veroorzaakt en er zou sprake zijn van 

flinke overlast van vallende takken. 

 

Beste mensen, ik heb geen enkele moeite met 

herplanting mits dit maar zorgvuldig gebeurd. Ik 

ben alleen radicaal niet eens met het feit dat de 

karakteristieke historische bomenrijen moeten 

wijken. De onsamenhangende en ronduit zwakke 

onderbouwing 

van het college van B&W is hier debet aan. 

 

Bredere bermen en wegen = grote 

verkeersonveiligheid 

Eén van de uitgangspunten van de herinrichting 

van de weg naar Allardsoog: toepassing van 

visuele en fysieke wegversmallingen. Om de 

snelheid van het gemotoriseerde verkeer naar 

beneden te brengen. Weet u het nog? Wat schetst 

nu mijn verbazing: het omgekeerde, verbreding 

richting Wijnjewoude, gebeurt. Dit is flipflop beleid: 

de gemeente springt van de hak op de tak. 

 

Volgens Veilig Verkeer Nederland gebeuren de 

meeste dodelijke ongelukken in de provincie 

Friesland op 80-kilometer wegen. Wordt de weg 

naar Wijnjewoude fysiek verbreed, dan gaat men 

stelselmatig harder rijden dan de nu aangegeven 

60 kilometer. Immers, dat doet men nu meestal al 

op het bredere weggedeelte vanaf Bakkeveen tot 

aan het kruispunt bij De Stripe … 

 

Daarnaast zijn er plenty alternatieven om de 

verkeersveiligheid op deze wegen te vergroten: 

waarom geen plateau bij De Stripe en bij het 

kerkje of meer snelheidscontroles door de politie? 
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De boekhoudersmentaliteit van de gemeente 

Moeilijker hoef ik het u niet te maken. De 

gemeente heeft tijdens de laatste raadsvergadering 

ruiterlijk toegegeven dat hun beleidskeuze is 

ingegeven door bezuinigingen/geld. Is geld nu 

ineens het probleem? Weet u dat tot nu toe 

honderd duizenden euro's uit de nieuwe vierbaans 

N381 is geïnvesteerd in verkeerstechnische 

verbeteringen in Frieschepalen, Ureterp, 

Wijnjewoude en Hemrik? Goede zaak. Echter, er is 

geen rooie cent gegaan naar verantwoord 

onderhoud van een evenzo belangrijk deel van het 

onderliggende wegennet van de N381: de 

Duerswâldmerwei …… 

 

Verkeersongelukken 

De gemeente: het gaat om enkele (dodelijke) 

ongelukken uit het verleden. Eenzijdige 

verkeersongelukken. De oorzaken en de 

omstandigheden worden niet vermeld. De boom 

waar de auto tegenaan is gebotst – en dus alle 

historische bomen – is de zondebok. Dit lijkt mij 

een vreemde redenering. Barbertje moet hangen. 

Dus, als er een eenzijdig verkeersongeval 

plaatsvindt op de Foarwurkerswei met als trieste 

gevolg dat de auto in de vaart beland, wordt dan 

vervolgens de Bakkeveense vaart gedempt t.b.v. 

de verkeersveiligheid? 

 

Mooie woorden weinig daden 

Het gemeentebeleid betekent aantasting van de 

cultuurhistorische zichtlijnen van deze lanen. Dat 

druist in tegen alle mooie beloftes: in 

gemeentelijke stukken en uitingen naar de media 

wordt de trots uitgesproken voor de prachtige 

natuur en het cultuurlandschap in Opsterland. Onze 

Groene Parels! Zo belangrijk voor toerisme en 

recreatie. Enzovoorts. Echter, overal in de 

gemeente zie je dat cultuurhistorische bomen en 

lanen het loodje leggen, puur om financiële 

redenen.  

 

Gevaarlijke situaties door vallende takken? 

Bij Plaatselijk Belang zijn geen klachten bekend 

over grote vallende takken. Ook niet bij de 

Natuerferiening Bakkefean. Hun lokale 

natuurdeskundigheid was bovendien buitenspel 

gezet door de gemeente. Totdat Omrop Fryslân 

een live-radiouitzending verzorgde uit Bakkeveen, 

want nu zijn ze ineens wel van harte welkom om 

mee te praten over de uitvoeringsplannen. 

 

En vanuit mijn vorige functie als oud-voorzitter van 

PB Bakkeveen (2007-2011) ben ik het schadelijke 

takken-probleem nooit tegen gekomen tijdens de 

ronde tafelgesprekken voor de Dorpsvisie. Is dit 

argument t.a.v. de Duerswâldmerwei soms om 

bestwil uit de duim gezogen? 

 

Conclusie: het gemeentehuis maakt van deze 

houten mug een grote bosolifant! 

 

Johan Sieswerda 

Raadslid fractie 

OpsterLanders 
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 Daghap 
 

Donderdag 10 maart Stamppot Snijbonen & gehaktbal 

 

Donderdag 17 maart Lasagne & salade  

 

Donderdag 24 maart Gyrosschotel 

 

Donderdag 31 maart Kip-kerrie met rijst 

 

Donderdag 7 april Witlofschotel 

 

Donderdag 14 april Broodje Bakkeveen 

 

  

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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Uitnodiging 
10 april 1945 

 

De schoolleiding van OBS de Oanrin en CBS Betrouwen en alle leerlingen die meedoen 

aan de actie ‘Adopteer een monument’ willen u graag uitnodigen om de 

kranslegging bij het verzetsmonument te Allardsoog, bij te wonen. 

 

De kranslegging zal worden gedaan door de leerlingen 

van de groepen 7 en 8 van beide basisscholen. 

 

De plechtigheid is op maandag 

11 april 2016 om 14.00 uur bij het monument. 

 

Er is gelegenheid het woord te voeren. Indien u hier 

gebruik van wenst te maken en ook voor verdere 

informatie kunt u contact opnemen met: 

 

 Pieter Nauta, CBS Betrouwen 

Tel. 0516 541463 

 Anky Kerkstra, OBS De Oanrin 

Tel. 0516 541777 

 

Na afloop wordt u van harte uitgenodigd om een kop 

koffie te drinken in CBS Betrouwen, 

Mjûmsterwei 12, te Bakkeveen 
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Sportbeleving en respect naar de natuur 
 

Eerst was er de natuur, daarna kwam de mens. 

 

Door de natuur heeft de mens zich kunnen 

ontwikkelen en de natuur leren gebruiken voor 

haar economisch gewin en welzijn. De laatste 

eeuw werd de natuur steeds meer ontdekt voor 

ontspanning en haar recreatieve mogelijkheden. 

Men kwam er achter dat ontspanning in de 

natuur een heilzaam middel is en om de 

menselijke accu weer op te laden . 

 

Naar mate de mens zich meer kon permitteren 

werd de natuur een steeds grotere uitlaatklep en 

werd er steeds meer gebruik gemaakt van deze 

prachtige, niets kostende aanwezige schoonheid, 

die de natuur is. 

Nu zijn we in een tijdperk aangeland waar vele 

sportbeoefenaars op een steeds intensieve 

manier hun sport willen beleven en denken dat in 

hun ogen, hetzij door fanatisme van hun beleving 

of voor economisch zelf belang alles geoorloofd 

en gepermitteerd is. 

Als zoveel punten in deze maatschappij is men op 

veel fronten doorgeslagen. Gedreven door eigen 

egoïstisch belang, t.o.v. de natuur beproef ik ook 

hier, in Bakkeveen en omgeving sinds enige jaren 

steeds meer weerstand om de natuur zo te 

gebruiken. 

 

Als ik nu zie hoe de natuur gebruikt wordt door 

“natuurliefhebbers” dan zet ik vraagtekens bij 

hoe mensen de natuur misbruiken voor niets 

anders, als een goedkope en makkelijke manier 

om te kunnen ontspannen. Door deze manier van 

natuur gebruik vindt en voelt niet iedereen zich 

meer op zijn gemak in “onze” natuur. 

 

Steeds meer dorpsgenoten en toeristen ergeren 

zich groen en geel aan het feit dat de natuur naar 

de vernieling wordt geholpen door bepaalde 

“sportieve” vormen van sport. Zoals, nieuwe 

paden die er worden gecreëerd, natuurtoestellen 

die dan weer hier dan weer daar aangebracht  

worden en dat is dan niet tijdelijk !  Paden die 

steeds breder worden en onbegaanbaarder 

worden door mountainbikers (mkb) en ruiters te 

paard. Crossen en rossen en ga maar los ! 

 

Ook de rotzooi die men niet wil opruimen zoals 

paardenmest op de niet-ruiterpaden. Lege plastic 

flesjes, blikjes en snoeppakjes in de gehele 

natuur is een bron van ergernis voor velen en dat 

hoeft niet ! Heen schijnt het zwaarder te zijn als 

leeg op de weg terug, hm vreemd. Plassen in de 

natuur en vijf tissues achter, moet kunnen, toch? 

 

Laat niets, als dank, voor 't aangenaam 

verpoozen, de eigenaar van 't bosch, de schillen 

en de dozen !  Een oud rijmpje gemaakt door de 

ANWB maar nog steeds zeer toepasselijk.! 

 

Wie vergoed mijn zorgkosten als door bevroren 

sporen, door sporters gemaakt, mijn enkel breek 

en weken of soms wel maanden niet kan 
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functioneren ? Foutje, bedankt even Apeldoorn 

bellen, ken ik effe vange kan helaas niet. 

 

De bedrijven en stichtingen moeten hun 

verantwoordelijkheid nemen en hun leden wijzen 

op de ongemakken die zij veroorzaken, of zelf de 

nodige stappen ondernemen om het ongerief op 

te ruimen. 

 

Als vrijwilliger bij de TIP hoor ik mensen die 

binnenkomen en zeggen, prachtige natuur en wat 

is het hier mooi maar wat zijn er slechte paden 

bij en ik moest aan de kant gaan voor... op 

wandelpaden.                 

 

Let wel, niemand maar dan ook niemand misgun 

ik zijn sportbeleving maar men moet wel respect 

hebben voor de natuur en zijn medemens. 

 

Het zou fijn zijn en daar moeten we samen aan 

gaan werken, zodat iedereen geniet van de 

natuur in welke vorm dan ook, als wandelaar 

(want die is verre weg de grootste groep ),  mkb, 

ruiter en overlever beoefenaars, hun energie 

kwijt kunnen in de natuur en er weer nieuwe 

energie ervoor te terug krijgen, prachtig. 

Niet zo maar wat doen en kijken of er iemand 

reageert, zo niet dan gaan we verder voor ons 

zelf. 

 

Zou het niet mooi zijn als een ieder zijn eigen of 

gezamenlijke plek of paden krijgt dan weet men 

waar men aan toe is zodat er geen ergernis 

ontstaan?  Met bebording en al. Het schijnt niet 

anders te kunnen. Het hoeft geen borden 

woestijn te worden maar creëer duidelijkheid ! 

Ga met elkaar aan de slag, natuur organisaties, 

natuurvereniging, PB, ondernemers, stichtingen, 

sportbedrijven en sportverenigingen !  

 

Nu is er een gedoog en wel praten en niet doen 

beleid en neemt de frustratie alleen maar toe bij 

vele mensen. Gelukkig zijn mensen bezig 

hiermee en ik wens hun veel visie, wijsheid en 

begrip voor elkaar. Creatieve mensen hebben 

geen rommel, die hebben overal ideeën liggen ! 

Pak het op ! 

 

Bakkeveen is ontzettend in beweging op een hele 

fijne en mooie manier met inzet van vele mensen 

die dit voor nop doen, daar mag een ieder die 

zich hier voor inzet trots op zijn !  Ook de natuur 

organisaties doen hun best met de middelen die 

ze hebben, want dat mogen we niet vergeten ze 

hebben veel geld nodig.  Helaas gaat er van dat 

geld veel verloren in de structuur van de 

organisatie wat eigenlijk naar de natuur moet, 

dat kan beter. 

 

Laten we Bakkeveen met veel enthousiasme 

verder blijven door ontwikkelen want dat is 

waarom we hier graag en met zijn allen met veel 

plezier wonen ! Sommige mensen hebben hier 

economische belangen liggen wat heel goed is en 

dat ook nodig is maar het mag niet ten koste van 

de natuur. De natuur verkoopt zichzelf. Als we te 

slordig hier mee om gaan zou men eens zijn 

hand kunnen gaan over spelen. Mensen vinden 

het prachtig om hier te kunnen genieten van het 

schitterende landschap, de rust, gastvrijheid en 

de allerhande mogelijkheden. 

 

Laten we met zijn allen, organisaties, bewoners, 

sporters en recreanten respect blijven tonen voor 

de natuur waar wij zo van genieten.  

 

Ik dank u om de tijd heeft genomen om dit 

artikel te lezen en hoop dat als ik u mag 

tegenkomen, al genietend van het hele grote, 

gratis, cadeau wat natuur heet kunnen zeggen, 

mooi hé.  

 

Vincent Veldhoen, een bezorgd en genietend 

dorpsgenoot. 

 

                                                                                

Wij verblijven zo graag in de vrije natuur 

omdat deze geen mening over ons heeft.  

Friedrich Nietzsche 
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Wij hebben een showmodel staan bij tuincentrum Hans Menken  

www.annoshoutbouw.nl 
 

http://www.annoshoutbouw.nl/
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Tuinvereniging “De Twakamp” 
 

Januari en februari zijn nou niet de maanden dat 

de tuinman veel uurtjes op de tuin doorbrengt. 

Maar begin maart krijgen moestuinders weer de 

kriebels. Het wordt tijd om de grond te bewerken 

en te bemesten, te gaan zaaien en planten en de 

tuin gereed te maken voordat de lente echt zijn 

intrede doet. Wel is de grote vraag, wat kun je nu 

al in de koude grond zetten?  

 

Het is nog beperkt maar op een beschut plekje kun 

je al spinazie zaaien en slaplantjes poten, deze zijn 

over het algemeen winterhard. Bleekselderij en 

knolselderij kunnen ook gezaaid worden. Sjalotten 

en uien kunnen in de laatste week van maart gezet 

worden, terwijl knoflook zowel in november als ook 

in maart in de koude grond kan. Tuinbonen kunnen 

ook in maart al in de koude grond, maar let op zo 

gauw ze ontkiemen bescherm dan de jonge plant 

tegen de vorst. 

 

Op de tuinen van De Twakamp zien wij steeds 

meer mensen fruitbomen, bessen en kruisbessen 

telen. Ook komen er steeds meer soorten 

pompoenen en courgettes. Tuinieren is dus meer 

dan boontjes, sla, andijvie of spinazie. Volkstuinen 

zijn als een kleurrijk schilderij. 

 

Tuinkruiden 
We zien dat er ook een grote variatie aan kruiden 

op de tuinen komt.  

Knoflook, laurier, lavendel, oregano, venkel, salie, 

tijm, bieslook, citroenmelisse, een aantal soorten 

munt, rozemarijn, marjolein, stengelui en 

koriander.  

 

Als je langs een kruidentuintje loopt en je ruikt al 

die geuren, dan …………mmmm krijg je trek! Al deze 

kruiden hebben kleurrijke bloemen. Die bloemen 

trekken bijen en vlindersoorten aan en zorgen voor 

een goede bestuiving. 

 

Een groot voordeel van tuinieren dat je zelf kunt 

beslissen wat je wilt verbouwen en wat niet in alle 

winkels te koop is. Wij telen zonder chemicaliën en 

zo proef je de pure smaak van het product. 

 

Mede door een financiële bijdrage van de 

vlooienmarkt en de medewerking van de gemeente 

hebben we een prachtig hekwerk kunnen plaatsen 

aan de achterzijde van de tuinen. Het hekwerk van 

het voetbal-oefenveld doet nu weer dienst op De 

Twakamp. 

 

 

Op de tuinen is een zitje onder een afdakje. Daar 

zitten regelmatig enkele tuinders om het nieuws 

van de dag door te nemen en omdat het na 

intensieve arbeid goed rusten is.  

 

Wij willen ook dit jaar weer twee avonden 

organiseren voor een breed publiek. Dan kunt u 

ideeën opdoen, plantjes, bloemen en groente 

kopen. 

 

Tuinvereniging de Twakamp houdt haar 

jaarlijkse ledenvergadering op 21 maart in 

het Ankerplak om 20.00 uur. 

 

Op dit moment zijn er nog een paar mooie 

tuintjes te huur en er is ook plaats als u een 

tuinkas wilt. 

 

En als laatste een oproep: 

Welke veehouders kunnen ons helpen aan 

koestalmest? Graag een telefoontje of mailtje aan 

Jouke Bouius 06 21860882 of 

detwakamp@gmail.com. 

 

Het bestuur:  

Jacob de Vries, voorzitter  

Jouke Bouius secretaris  

Tjipke Okkema, penningmeester  

  

mailto:detwakamp@gmail.com


28 

Voorzitter: Gonda Reinderink 

Lange Singel 11  542381 

Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, 

 Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 

Penningmeester: Mariëlle van Aalst  

     Lange Singel 24 0516-858089 

Bestuurslid: Adja Hoogvorst   541335 

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com 

 

Maandags  LESTIJDEN    Dinsdags: 

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

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

Leiding: Geke Houwer Haulerwijk  422986 
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Workshop:  

De Kunst van..... Gelukkig zijn! 
  

  

Ken je dat? 

Dat je je afvraagt hoe het toch kan dat anderen wel altijd ‘geluk’ en de wind mee hebben? 

Dat ze alles maar voor elkaar lijken te krijgen? 

Dat ze zichzelf ook echt gelukkig durven te noemen? 

  

Of dat je je afvraagt waarom jij je toch niet gelukkig voelt, 

terwijl je alles hebt waarvan je had gedroomd? 

  

Dan wordt het misschien eens tijd om samen het Geluk te gaan zoeken! 

  

In de Workshop  

De Kunst van ….Gelukkig zijn! 
gaan we dieper in op dit thema. 

  

 Je wordt op ontspannen en creatieve manier uitgedaagd om over (jouw) Geluk na te denken 

 Je maakt kennis met ideeën en filosofieën van denkers uit andere wijsheidtradities 

 Je krijgt de ruimte om met mede-Gelukzoekers ervaringen uit te wisselen. 

 Je krijgt (nieuwe) inzichten en vindt antwoorden op je eigen vragen rond dit thema. 

 Je leert eigenwijze helende technieken. 

 Je maakt je eigen actieplan. 

  

Deze workshop wordt gegeven op: 
  

Datum:  zaterdag 9 april 2016 

Tijd:    10.00 uur tot 17.00 uur  

 (inloop vanaf 9.30 uur)  

Plaats: nader te bepalen, maar altijd centraal in de 3 Noordelijke provincies  

Incl.:   koffie/thee met wat lekkers, uitgebreide lunch en naslagwerk  

Kosten: € 95,--  (incl. BTW voor particulieren).    

 

Minimale deelname: 6 personen 

Aanmelden:  via de website: www.novacuralevenskunst.nl/de-academie 

                       of telefonisch: 06-41015554   

                       uiterlijk vóór 20 maart.  
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Survivalclub Bakkeveen nieuws 
 

Wij bestaan deze zomer alweer vijf jaar! De tijd 

vliegt en in die jaren zijn we gegroeid van een klein 

clubje enthousiastelingen tot een sportclub met 

125 leden. Er zijn 10 trainers actief, variërend van 

stagiaire tot gediplomeerde hoofdtrainer, die 

training geven aan 45 volwassenen en 80 

jeugdleden. We hebben de beschikking over een 

prachtige trainingslocatie in het bos waar we een 

aantal keren per week trainen. 

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar de 

survivalsport en onze club. Wij begrijpen dat goed, 

kom gerust een keer een kijkje nemen tijdens een 

van onze trainingen. En als je wil ervaren of de 

survivalsport iets voor jou is, meld je dan aan voor 

een gratis introductietraining, deze organiseren wij 

elke 1e maandag van de maand. 

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op 

de site van de trainingsgroep 

www.survivalbakkeveen.nl 

 

 

Poiesz Jeugd Sponsoractie 

Ook dit jaar mag de club weer mee doen met de 

jeugd sponsoractie van de Poiesz. Deze actie wordt 

binnen het dorp en de club breed gedragen, dat 

zorgt ervoor dat iedereen volop munten spaart. 

Vorig jaar eindigden we op de 5e plaats van alle 

515 deelnemende clubs, een prestatie van formaat 

die we samen hebben gerealiseerd. Van het 

sponsorbedrag hebben we nieuwe hindernissen 

aangeschaft en een deel is gebruikt voor leuke 

jeugdactiviteiten tijdens ons kampweekend in 

Appelscha. 

Dit jaar sparen we voor een nieuwe, grote 

hindernis specifiek voor de jeugd waarin ze op een 

veilige hoogte allerlei hang en krachtoefeningen 

kunnen oefenen.  

Zaterdag 19 maart presenteert de club zich bij de 

Poiesz supermarkt in Bakkeveen. Er staat dan weer 

een uitdagende hindernis klaar die door iedereen 

getest mag worden. Gewoon een kijkje nemen mag 

natuurlijk ook. 

Wij hopen dat u ons wilt steunen door de munten 

in onze koker te gooien, of geef ze aan één van 

onze leden. U herkent ze vast wel in hun strakke 

tights en gekleurde shirts, hardlopend in het bos, 

zwemmend in de vaart of hangend in touwen. 

Elke munt is voor ons goud waard!    
 

ScholieRun Bakkeveen 13 - 15 april 

Ook dit jaar organiseert de survivalclub de 

ScholieRun. In de prachtige omgeving van 

Bakkeveen wordt een parcours opgebouwd die van 

13 t/m 15 april ter beschikking staat voor scholen, 

en ook voor (sport)clubs en verenigingen. Het doel 

is om zoveel mogelijk jongeren in beweging te 

krijgen. 

De groei zit erin en de gemeenten en sportcoaches 

omarmen het project. Naast Sport in Opsterland 

en Sportbedrijf Drachten is dit jaar ook Scala 

met hun project Ooststellingwerf in 

Beweging aangesloten. 

De ScholieRun is toegankelijk voor leerlingen van 

de basisscholen (vanaf groep 5), voor het 

voortgezet onderwijs en dit jaar ook voor 

(sport)clubs en verenigingen. De eerste scholen 

hebben zich al weer aangemeld en wij verwachten 

ca. 1000 deelnemers. En natuurlijk doen ook de 

scholen uit Bakkeveen weer mee, dat kon niet 

uitblijven met zoveel survivalaars. 

Voor deze 3 dagen zoeken wij nog een aantal 

vrijwilligers die ons een paar uurtjes willen helpen. 

Een ochtend of middag zou zeer welkom zijn. We 

hebben nog hulp nodig bij: 

 Het oversteken van de groepen van de 

Mjûmsterwei. 

 De verversingspost waar de jeugd wat kan 

drinken. 

 Het reilen en zeilen op het parcours, en start 

en finish terrein bij recreatiecentrum Dúndelle. 

Wil je helpen? Geef dit dan door aan Greetje 

Scholte via greetje@survivalrunbakkeveen.nl of 

op 06-49893506.  

Opgave en informatie is te vinden op de site 

www.survivalrunbakkeveen.nl/scholierenrun

 

GIANT Survivalrun Bakkeveen zaterdag 10 september 

U kunt de datum alvast in de agenda zetten. Het 

survivalspektakel in Bakkeveen barst dit jaar voor 

de vierde keer los. Het evenement staat gepland 

op zaterdag 10 september. Er zijn twee afstanden, 

6km en 8,5km en er is dit jaar ruimte voor 

maximaal 1000 deelnemers. 

Waren er in het eerste jaar een handjevol mensen 

die assisteerden bij de realisatie, het is nu al een 

stuk professioneler. Naast het bestuur zijn een 

aantal werkgroepen actief, variërend van een 

vrijwilligerscommissie en parcourscommissie tot 

ICT en sponsoring. 

Survivalrun Bakkeveen is gegroeid tot een 

evenement van formaat en dat is mede mogelijk 

gemaakt door de diverse sponsors. Het 

Bakkeveense Garage- en Mechanisatiebedrijf 

Veenstra is dealer van GIANT knikladers en heeft 

zich ook dit jaar weer als hoofdsponsor aan beide 

evenementen verbonden. 

Wij zijn blij met het draagvlak in het dorp en hopen 

dat we nog jarenlang in Bakkeveen van onze mooie 

sport mogen genieten. 
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Wakker worden iedereen! …………………. 

Wake up people! 
 

Binnenkort in De Mande een nieuwe 

musical  ” Wake up Jona”. Een vrolijk, 

ontroerend, indrukwekkend en 

diepgaand verhaal over Jona, de walvis 

en de bomen.                                                     
 

Auteur: Miriam Harten,  

Componist: Marius de Boer,  

Regie: Fonger Miedema. 

 

Een musical gespeeld door jong en oud, voor jong 

en oud. Thema:  geloof en twijfel. 

 

Jona krijgt 's nachts van God de opdracht om naar 

Nineve te gaan. Hij besluit daarentegen naar Tarsis 

te vluchten met een schip. Hij wordt overboord 

gezet, belandt in een walvis, die hem na drie dagen 

overboord zet. Dan besluit hij alsnog naar Nineve 

te gaan en hij vertelt de koning van de ondergang 

van de stad als zij zich niet bekeren.  

 

Jona wacht op een heuvel op de ondergang van de 

stad. Omdat dit niet gebeurt, krijgt hij als troost 

een boom van God. Na een dag wordt de boom 

hem weer afgenomen. Nu heeft het leven geen zin 

meer voor Jona. 

 

In het 

spiegel-

verhaal: 

Dominee 

Sjon 

Waterkant is 

met zijn 

dochter Suzy 

op weg naar 

een raads-

vergadering 

in het 

gemeente-

huis van 

Nedervoort. 

Er zal daar 

beslist 

worden over het lot van de lindebomen naast de 

kerk. Suzy weet geen schoolkeuze te maken. 

Wordt het de kunst of toch de sport? De bomen 

blijven behouden, maar wat moet zij nu met haar 

leven? 

 

Een modern verhaal, waarin ook Jona op 

verschillende verrassende manieren wordt neer 

gezet, met flash backs naar het verleden. 

Aansprekende muziek, dans en spel.  Boeiend 

decor ondersteunt door techniek en effecten. 

 

Het beloven weer 4 prachtige voorstellingen te 

worden in de PKN kerk De Mande in Bakkeveen. 

De voorstellingen zijn op: 

 Vrijdag 11 maart om 19:30 uur 

 Zaterdag 12 maart om 19:30 uur 

 Zondag 13 maart om 14:00 uur en  

 Zondag 13 maart om 19:30 uur. 

 

Entree inclusief 1 consumptie is € 8,-- kinderen 

(t/m 12 jaar) is € 4,--. 

 

Kaarten zijn in de voorverkoop bij bloemenzaak 

“De Wylde Roas”, Weverswal 4, te Bakkeveen.  

 

U kunt ook telefonisch kaarten reserveren bij 

Roelie Dijk 06 – 44213315. Of indien er nog plaats 

is een kaart aan de zaal kopen op het moment van 

de uitvoering. 

 

In verband met veiligheids-eisen is het aantal 

kaarten voor een uitvoering aan een maximum 

gebonden. Als u voorkeur heeft voor een bepaalde 

uitvoering is het handig om uw kaarten vooraf te 

kopen, om teleurstelling aan de zaal te voorkomen. 

 

Namens de musicalcommissie, 

Marjan Overwijk
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Gezellige informatie avond 

 

De groep jongeren die naar Guatemala is geweest 

wil een gezellige informatieve avond organiseren 

op zaterdag 9 april. U/jij kan dan horen en zien wat 

ze  hebben beleefd.  

We willen graag met een nieuwe groep starten die 

in 2017 of in 2018 op reis wil. Lijkt het je ook leuk 

om in een arm land iets op te bouwen, iets te doen 

voor je medemens en te bouwen aan je zelf door 

hetgeen wat je daar ziet en meemaakt, een 

ervaring om nooit te vergeten. Kom dan langs of 

geef je op. 

Vanuit de kerk willen we je dan helpen om het geld 

bij elkaar te krijgen om daar te bouwen, iets te 

betekenen. 

Er zijn jongeren groepen 

waarvoor je minimaal 16 jaar 

moet zijn om mee te mogen, 

maar er zijn ook volwassenen 

reizen tot 75  jaar. 

 

Iedereen is van harte welkom op 9 april om 19.30 

uur in de Mande. Na afloop is er koffie, thee of 

limonade met wat lekkers en tijd voor een praatje. 

 

Graag zien we u/jou dan, namens de WS 

Bakkeveen, Johanna Ekas 



37 
 

 
 

 

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 t/m 15 jaar, die iets extra’s gaan doen 

voor een zeer aantrekkelijke prijsstelling. 

5 dagen voor € 195,-- (inclusief 4 overnachtingen, 

eten en drinken 3 keer per dag)  

 

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 t/m 22 juli (9 t/m 12 jaar)  

week 30: 25 t/m 29 juli (12 t/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 

  

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 

 

Er kunnen weer vele vrijwilligers 

meehelpen. Wil je meehelpen dan kun je 

aanmelden bij  

Rinse Melles tel. 0516-541981. 

mailto:administratie@sportpartners.nl
http://www.vvbakkeveen.nl/
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Natuerferiening Bakkefean  
 

Natoer Nijs 
 

Overzicht:  februari  2016 

 
Vandaag (23 februari) voorjaarsachtig. Wel een 

hagelbuitje er tussen door. Veel activiteit en zang 

van vogels. Ik noem o.a. Heggenmus, Zanglijster, 

Boomklever, Spechten, Mezen en Boomkruipers. 

De eerste Vinken (slag) en ook Groenling. Ook de 

eerste Hommel in de tuin. Een lijkje van een pad 

op straat…levert ook al een bewijs van paddentrek 

op. Bloeiende planten als Klein Kruiskruid, Kleine 

Veldkers, een Paarse Dovenetel en bescheiden al 

Speenkruid. Als dit weertype doorzet slaan we alle 

records. 

Dit keer wil ik het over mezen hebben. 

 

In onze bosrijke omgeving zien we natuurlijk veel 

mezen, in diverse soorten. De Koolmees en de 

Pimpelmees zullen de meeste lezers wel bekend 

zijn. Op de voederplekken in de tuin zijn ze rijk 

vertegenwoordigd. Nu we toch eerst de 

voederplaats in de tuin te pakken hebben: dit jaar 

verschillende meldingen van een Zwarte Mees op 

de voederplek. De Zwarte Mees is een stuk kleiner 

dan de Koolmees. Hij lijkt ook wel op de Koolmees, 

maar mist het geelgroen en is eigenlijk alleen 

zwart/grijs/wit. Opvallend is een witte 

achterhoofdvlek.  

 

De Zwarte Mees is deze winter algemener. 

Vermoedelijk een overblijfsel van de forse 

najaarstrek afgelopen jaar. Mogelijk hebben ook 

veel Zwarte Mezen ervoor gekozen om hier de 

winter door te brengen, gezien het warmere weer. 

Bij een melding van de familie Kruidenier werd een 

mooie foto bijgevoegd. 

 
De Zwarte Mees is hoofdzakelijk naaldbos 

gebonden. De soort gaat in ons land langzaam 

achteruit, waarschijnlijk door de kap van 

naaldbossen. 

 

Een soort die ook gebonden is aan (dicht) naaldbos 

is de Kuifmees. Een prachtig meesje met een 

blauwwitte kuif. Meestal is het kenmerkende 

rollertje “puuurrr” te horen. De soort komt nog in 

klein aantal bij ons voor. Ook deze soort neemt af. 

Op de naaldboscomplexen van Slotplaats, Oude 

Bosch en Duurswouderheide is de Kuifmees nog 

wel aan te treffen. 
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De Matkop komt ook al niet erg algemeen meer 

voor. Deze soort komt meer voor op drassige 

plaatsen, bosjes bij vennen en nat bos. Door het 

natter worden van de bossen is de soort hier nog 

redelijk algemeen. De landelijke tendens is 

evenwel neergaand. De Matkop heeft net als zijn 

tweelingbroertje de Glanskop (hierover straks 

meer) een zwarte kruin en lichte wangen. De roep 

is daarentegen een nasaal “peeh, peeh”, heel 

anders dan het bitse “pietsjeh” van de Glanskop. 

Verder heeft de Matkop een dikkere nek en een 

wat grotere kinvlek. De naam Matkop slaat 

inderdaad op de kleur van de kruin, maar is 

eigenlijk alleen goed te zien bij helder weer en 

goede belichting. 

 

De Glanskop is slanker dan de Matkop, vooral de 

nek is dunner. De meest kenmerken zijn al bij de 

Matkop genoemd. De glanzende kruin is ook hier 

pas goed waar te nemen bij goede belichting. De 

soort is veel meer gebonden aan loofbos, zoals 

beuken en eiken. Bij de Slotplaats is de Glanskop 

goed waar te nemen. Behalve in de bossen van 

Beetsterzwaag en Appelscha , is de soort in onze 

provincie erg zeldzaam.  

 

De Staartmees 

 
is een prachtig grijs/blauw meesje met een zeer 

lange staart. Ze zijn in de winter in groepjes aan te 

treffen in de bossen en foerageren veel in berk en 

larix. Broeden doen ze ook wel in het dorp in 

dichte coniferen. De roep is een licht trillertje. 

 

 

Hieronder een greep uit waarnemingen in 

onze omgeving. 

Vogels:   

Langs de Nije Heawei, Wijnjeterper Schar, zit al 

een paar weken een Dwerggors. De vogel trekt 

op samen met een twintigtal Rietgorzen.  De vogel 

is lastig waar te nemen. Hij zoekt zijn voedsel op 

de grond tussen pijpenstrootje, maar vliegt af en 

toe in een boom met de Rietgorzen. Eigenlijk is de 

vogel het best te vinden aan de hand van het 

tikkende roepje, heel anders dan het gerekte 

“zieeehh” van de Rietgors. Om de soort goed te 

zien heb je een telescoop nodig.  Het vogeltje is 

een zeer zeldzame wintergast. Op de trek (vooral 

najaar) wordt de Dwerggors vrij regelmatig 

waargenomen, maar dan het meest langs de kust 

(eilanden). Het vogeltje vond de huidige plek 

waarschijnlijk aantrekkelijk genoeg om te 

overwinteren. Zondermeer een erg leuke 

waarneming. 

 

Doordat er meerdere vogelaars observeren worden 

er ook wel andere leuke soorten daar gemeld, 

zoals: Blauwe Kiekendief, Bokje, Kleine Bonte 

Specht enz.  Dit betekent dat er best wel meer zit 

dan we zoal verwachten.  

 

Op 15 februari werden twee overvliegende 

Kraanvogels boven bos Slotplaats gemeld. 

Meldingen van Middelste Bonte Specht 

(vermoedelijk twee vogels) worden nog steeds 

gedaan. 

 

Paddenstoelen: 

Ja, nog steeds. Zij het dan vooral zwammen op 

dode bomen, maar mensen, wat een 

verscheidenheid. Erg leuk om er meer kennis van 

te krijgen. Vooral de dode beuken aan de 

Beakendyk zijn een waar lustoord voor diverse 

soorten zwammen. Bekijk de foto’s maar eens op 

de onder vermelde website. Het houdt niet op!  

zie: Witte Bultzwam, Ruig Elfenbankje, 

Boomwrat, Oranje Druppelzwam, Grijze 

Buisjeszwam, Roestbruine Kogelzwam enz.  

Het Gewoon Fluweelpootje werd aangetroffen 

op berkenstronken in het bosje aan de Boskamp. 

Let de komende tijd o.a. wat op de eerste vlinders, 

reptielen en planten en natuurlijk de steeds 

actievere vogels. Het voorjaar komt er aan. 

 

De waarnemingen kunnen ook  online worden 

bekeken. Hierbij een verwijzing naar de website: 

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

en dan: Waarnemingen in Bakkeveen. 

 

* 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. 

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Bakkeveen doet: Werkdag Natuurmonumenten 

zaterdag 2 april 2016 
 

Natuurmonumenten is onlangs eigenaar geworden 

van een deel van de Slotsingel (het eerste stuk 

vanaf de Vaart). Ze heeft actie gevoerd om de 

middelen te krijgen om dat stuk natuurgebied te 

verwerven en te onderhouden. Ze beschouwt de 

Slotsingel ook als een onderdeel van het landgoed 

De Slotplaats.  

 

Natuurmonumenten heeft een werkgroep gevormd 

om dat project aan te pakken. Daarvan maken 

bewoners van aanliggende woningen en 

vertegenwoordigers van de Historische Vereniging 

Bakkeveen en de Natuerferiening Bakkefean deel 

uit. Er is in de werkgroep overeenstemming over 

de wijze waarop het onderhoud moet worden 

aangepakt.: de doorkijk- en zichtlijn moet hersteld 

worden, jonge aanplant moet verwijderd worden, 

evenals bramen en struweel. Grote bomen moeten 

gesnoeid en zoveel mogelijk behouden worden, en 

het zandpad moet worden hersteld. De groene 

zone tussen woningen en Slotsingel moet 

behouden blijven en niet worden uitgedund. Er 

wordt een begin gemaakt in het eerste stuk van de 

Slotsingel, dat onlangs eigendom is geworden van  

Natuurmonumenten. De werkgroep streeft ernaar 

deze aanpak zal in de toekomst door te trekken  

naar het laatste deel van de Slotsingel.  

 

De grote snoeiwerkzaamheden kunnen pas na het 

broedseizoen worden uitgevoerd, maar de andere 

kleine werkzaamheden kunnen al op korte termijn 

worden aangepakt. Daarmee wordt een begin 

gemaakt op zaterdag 2 april. Om 9 uur 

verzamelen de deelnemers zich bij het theehuis op 

de Slotplaats.  

Mensen die willen deelnemen kunnen zich melden 

bij Marten Pothof, de projectleider van 

Natuurmonumenten 

(M.Pothof@natuurmonumenten.nl).  

 

Hij kan er dan voor zorgen dat er voldoende 

materiaal aanwezig is om de werkzaamheden uit te 

kunnen voeren.  

mailto:M.Pothof@natuurmonumenten.nl
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NATUERFERIENING  BAKKEFEAN 
 

Oproep voor een ledenvergadering op 22 maart  

Aanvang 19.30 uur in de Dúnhoeke 
 

De avond wordt geopend met een lezing door Gerrit Tuinstra:   

Nachtvlinders en insecten. Om ‘slechts’ een indruk te krijgen van de (Friese) nachtvlinders 

 

De ondertitel van deze presentatie over 

nachtvlinders luidt niet voor niets: “Om ‘slechts’ 

een indruk te krijgen van de (Friese) 

nachtvlinders”. Want de wereld van de 

nachtvlinders is zeer divers en in deze presentatie 

kan slechts een deel worden getoond. Dat onze 

‘motten’ zeker niet alleen maar bruin en grijs zijn, 

maar ook kleurrijk en fraai getekend, wordt wel 

duidelijk. Uilen, spanners, grote pijlstaarten, hele 

kleine ‘micro’s’, opvallende wespvlinders en hun 

rupsen komen aan bod! 

 

Deze lezing is ook voor niet-leden van de 

Natuerferiening vrij toegankelijk.  

 

Na een korte pauze zal de vergadering om 21.00 uur worden voortgezet met het huishoudelijke deel van 

de jaarvergadering. Dit gedeelte is alleen voor leden van de Natuerferiening.  

 

De agenda van het huishoudelijke gedeelte is als volgt:  

1. Vaststellen agenda 

2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 2 april 2015 

3. Jaarverslag secretaris 

4. Financieel jaarverslag 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie. 

6. Bestuurssamenstelling 

 Ann Nijland is kandidaat bestuurslid.  

 Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze ledenvergadering door de leden worden 

aangedragen mits gesteund door minimaal 3 leden. 

7. Statuten 

Nadere informatie en een link naar de concept-statuten zijn te vinden onder deze link:  

www.natuur-bakkeveen.nl/activiteiten.php 

Leden van de Natuerferiening die de 

statuten graag op papier willen lezen 

voor de vergadering kunnen deze 

verkrijgen bij de secretaris, Claartje 

Slofstra, Stoukamp 2, Bakkeveen, 

tel. 0516-542738. Graag even bellen 

van tevoren. 

Zo nodig is er op 19 april een 2e ALV 

voor besluitvorming wijziging 

statuten om 19:30 uur (weer in 

Dúnhoeke).  

8. Contributieverhoging 

9. Activiteiten 2016 

10. Wat verder ter tafel komt 

11. Rondvraag en sluiting 

Koperuil 
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OUTDOOR FITNESS elke woensdagavond 
 
Outdoor Bakkeveen organiseert vanaf 16 maart 
elke woensdagavond een groepsles outdoor 
fitness. 
 
Tijdens deze buitentraining werk je in 
groepsverband aan je doel(en). Elke training bevat 
aspecten om je doelen te verwezenlijken. Zo 
worden uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, 
coördinatie en snelheid verbetert. Elke training is 
anders en verrassend. We gebruiken de bosrijke 
omgeving van Bakkeveen maar ook de faciliteiten 
op ons eigen terrein.  
 
Plezier en saamhorigheid staan voorop binnen deze 
lessen, er is geen instructeur die op militaire wijze 
tijdens de training staat te schreeuwen. Nee 
integendeel, hij motiveert en zorgt er juist voor dat 
je net die extra herhaling maakt of nog net dat 
stukje rent. 
 
Iedereen kan aan de groepslessen meedoen. Er 
wordt gewerkt met kleine groepen van max. 12 
personen omdat wij de individuele begeleiding en 
het persoonlijke contact belangrijk vinden. Insteek 

is een beginnersgroep en op termijn een 
gevorderdengroep. In de buitenlucht op je eigen 
niveau trainen en toch in groepsverband bezig zijn! 
 
Inhoud van de les 
Tijdens de les worden conditionele oefeningen 
zoals hardlopen afgewisseld met fitnessoefeningen. 
Er wordt gebruik gemaakt van het eigen 
lichaamsgewicht, maar ook van gewichten, 
elastieken en het terrein zelf. 
Effecten van de les 
Verbeteren van conditie, coördinatie en lenigheid 
Toename van kracht en uithoudingsvermogen     
Verminderen gewicht en vetpercentage                                                                     
Versterken van het doorzettingsvermogen 
Verleggen van grenzen 
Buiten sporten verbetert je weerstand en geeft 
energie 
 
Wil je ervaren of het iets voor je is? Kom dan 
langs voor een GRATIS PROEFLES! 
 
Data en kosten 
Elke woensdagavond (vanaf 16 maart) van 19.15 – 
20.15. 
We verzamelen op onze outdoorlocatie, in het bos 
naast de Kleasterkamp 11 te Bakkeveen. 
 
Wij hanteren geen vast abonnement, je betaalt 
wanneer je een les volgt. 
De kosten voor een les zijn € 6,00. Een 
strippenkaart voor 10 lessen kost € 50,00. 
 
Max. 12 deelnemers VOL = VOL 
 
Voor meer informatie of opgave kun je bellen met 

Greetje Scholte op 06-49893506, een mailtje 

sturen naar info@outdoorbakkeveen.nl mag 

ook.  
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Wat hebben we de 

afgelopen maand gedaan? 

 

Op onze ledenavond van 11 

februari hadden we de 

vrouwen van de CPB te gast.  

 

Beurtelings komen we elk 

jaar een keer bij elkaar op 

bezoek.  

 

De zaal zat lekker vol en onze gastspreker was Bert 

Looper, de directeur van Tresoar.  

Bert Looper kon boeiend vertellen over het “Oare Fryslân”.  

Heel leuk om eens iemand in ons midden te hebben die 

zoveel weet over de geschiedenis van onze provincie, haar 

inwoners, de taal, enzovoort.  

Af en toe kwamen er grappige anekdotes tussen door.  Eén 

van de meest nijsgjirrige was het verhaal dat de kleine 

Bert regelmatig in Bakkeveen logeerde bij zijn oom en 

tante. Omke was DE Looper, die hier vroeger op de bank 

werkte en menig Bakkevener kan zich hem nog helder 

voor de geest halen.   

 

 

 

 

 

        

  

                  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De lijsten, waarop je je kunt inschrijven 

voor onze activiteiten gaan rond en Leni  

houdt de gang van zaken goed in de 

gaten. 

 

Bert Looper 

 

Ria en Dora genieten van het 

uitzicht 

Na afloop blijven heel wat vrouwen nog even 

gezellig zitten. Zo leer je elkaar steeds beter 

kennen! 
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De NIfelclub 
werd zoals altijd 

weer zeer goed 

bezocht.  

 

Deze keer maakten 

we een ketting van 

foam en tie ribs, 

Foam is al weer 

helemaal uit de 

mode, maar dat 

kan ons niks 

schelen.  

 

Lammy is stad en 

land af geweest om 

nog wat bij elkaar 

te schrapen. Het is 

gelukt!!!! 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsgierig geworden naar de Vrouwen van Nu? Bezoek dan onze website voor meer informatie: 

www.vrouwenvannubakkeveen.nl 
Petra de Jong 

En…we hebben met een groep vrouwen weer 

gezellig gegeten in Dorpscafé De Brink. Deze 

keer ”Sperziebonen ovenschotel”. Erg lekker. 

Even voor de zekerheid: ” Ite wat de pot skaft” 

is elke Donderdag om 6 uur en IEDEREEN is 

welkom.  

 

Het Haak/Breicafé is deze keer op 11 maart en 

ook daar is IEDEREEN welkom vanaf 10 uur.  

 

http://www.vrouwenvannubakkeveen.nl/
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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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MOUNTAINBIKE CLINIC zaterdag 23 april 
 

Outdoor Bakkeveen organiseert in samenwerking met MTB 

Xperience een MTB clinic op zaterdag 23 april. Een 

mountainbike clinic onder begeleiding van deskundige 

instructeurs waarbij je werkt aan je techniek, controle en 

balans.  

 

Er zijn deze dag twee niveaus zodat je op jouw gewenst niveau 

kan deelnemen. Ook is het mogelijk om aan beide clinics deel 

te nemen, wij zorgen voor een lunch tussen de middag. 

 

10.00 – 12.00 Niveau 1 (beginner) 

13.00 – 15.00 Niveau 2 (gevorderd) 

 

Mocht je niet in het bezit zijn van een eigen mountainbike, dan 

kun je via ons een MTB huren.

 
 

MTB CLINIC NIVEAU 1 

 

Een mountainbike clinic voor de beginnende 

mountainbiker! Ben je net begonnen met 

mountainbiken, rijd je vaker met een groepje 

vrienden een rondje door het bos of doe je af en 

toe eens de MTB route in de buurt? Dus heb je 

verder niet veel ervaring, maar je wilt graag je 

vaardigheden verbeteren? Dan is de MTB clinic 

niveau 1 echt iets voor jou! 

 

Tijdens deze clinic worden er op een leuke en 

speelse manier allerlei vaardigheden bijgebracht 

door onze MTB instructeurs. Zo zijn er diverse 

spelvormen waarbij bijvoorbeeld balans en 

techniek centraal staan. Tijdens de oefeningen 

geven onze instructeurs individueel aanwijzingen. 

Centraal tijdens deze clinic staan: bochten, 

remmen, schakelen en balans. De oefeningen 

zullen uitgevoerd worden op een willekeurig korte 

ronde. Hierdoor kan iedereen zijn eigen tempo 

rijden en kunnen we iedereen steeds individueel 

advies geven! Tussen de oefeningen door zal er 

een korte tocht gereden worden. Tijdens deze 

tocht wordt altijd op alle deelnemers gewacht en 

fietst een instructeur mee achter de groep aan. 

Samen uit, samen thuis! 

 

Wat leer je tijdens deze clinic: 

 sneller door een bocht gaan 

 insturen van de bochten 

 verschil tussen voor- en achterrem 

 doserend remmen 

 schakelen met voor- en achterderailleur 

 op tijd terug schakelen voor een bocht 

 schouder aan schouder rijden 

 stil staan met de fiets zonder je voet aan de 

grond te zetten 

 

 

  

 

MTB CLINIC NIVEAU 2 

 

Deze clinic is speciaal voor de gevorderde 

mountainbiker. Je mountainbiket een aantal keer 

in de week en rijdt regelmatig een toertocht of 

een mountainbikeroute in de buurt en tijdens de 

vakantie neem je de fiets mee. Wil jij je skills 

verbeteren zodat je net iets sneller door de bocht 

kunt? Of leren dat je voorwiel niet van de grond 

trekt in een klim of wil je juist leren om iets 

makkelijker te kunnen afdalen? Dan is MTB clinic 

niveau 2 echt iets voor jou! 

 

Tijdens deze clinic zal er vooral geoefend worden 

op bochten, zittend klimmen, staand klimmen en 

afdalen. De oefeningen zullen uitgevoerd worden 

op een willekeurig korte ronde. Hierdoor kan 

iedereen zijn eigen tempo rijden en kunnen we 

iedereen steeds individueel advies geven! Tussen 

de oefeningen zal er een korte tocht gereden 

worden. Tijdens deze tocht wordt altijd op alle 

deelnemers gewacht en fietst er een instructeur 

mee achter aan de groep aan. 

Wat je leert tijdens deze clinic: 

 sneller door een bocht rijden 

 juiste houding tijdens rijden van een bocht 

 trappen door de bocht 

 houding tijdens zittend klimmen 

 houding tijdens staand klimmen 

 ontspannen houding bij het afdalen 

 kleine drop off’s rijden 

 

Kosten en data 

De kosten voor een clinic bedragen € 35,00 per 

persoon. De kosten voor beide clinics incl. lunch 

tussen de middag bedragen € 75,00 per persoon. 

De kosten voor een huurfiets met helm bedragen 

€ 15,00 per persoon 

 

Max. 12 deelnemers per clinic, VOL = VOL 

Opgave via info@outdoorbakkeveen.nl of bel 

naar Greetje Scholte op 06-49893506. 

 

mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Maart 2016, nr. 3 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Mijn streek

We hebben vorige maand meegewerkt aan de 

totstandkoming van de rubriek “Mijn Streek” die 

maandelijks verschijnt in de Leeuwarder Courant 

en het Nieuwsblad van het Noorden. Na Aduard op 

16 januari, was op 13 februari Bakkeveen aan de 

beurt. Het werd een mooi verhaal, waarin 

Bakkeveen vooral werd beschreven als een 

wandelparadijs met een rijke historie. Vanuit onze 

cockpit aan de Weverswal zagen we diezelfde dag 

al gezinnen met de routebeschrijving in de hand de 

in de rubriek beschreven wandeling maken. Ook 

zondagochtend – terwijl de regen met bakken uit 

de hemel viel - liepen er langs ons huis geheel 

geplastificeerde wandelaars, die de 

routebeschrijving in een plastic hoes bij zich 

droegen. En ook nu nog zien we regelmatig 

wandelaars met een routebeschrijving passeren.    

 

Lezing Yme Kuiper

De aankondiging van de lezing van Yme Kuiper op 

16 februari in Dúndelle, waarop in de die rubriek 

“Mijn Streek” extra aandacht werd gevestigd, had 

veel lezers uit het hele noorden naar Bakkeveen 

getrokken. We hadden een volle zaal. Kuiper gaf 

een boeiende schets van de wijze waarop de 

veenadel in Zuidoost Friesland zijn stempel heeft 

gedrukt op de landschap. Ze deed dat 

achtereenvolgens door te investeren in de 

vervening, door productieve bosbouw en 

esthetische tuin- en parkaanleg. Kuiper liet zien 

hoe ze daarbij ook aansloten op de voorbeelden uit 

de vroege en de recente geschiedenis in 

verschillende Europese landen en langs welke 

lijnen die beïnvloeding plaatsvond. De rol die 

Johann Hermann Knoop – het onderwerp van de 

vorige lezing die we organiseerden - kwam daarbij 

ook aan de orde. En hij liet de voorbeelden zien die 

de adel in Bakkeveen geïnspireerd hebben in de 

verschillende fasen van ontwikkeling van het 

landgoed De Slotplaats. 

  

 

Ledenvergadering

Aansluitend op de lezing van Yme Kuyper hielden 

we een korte algemene ledenvergadering, waarin 

het bestuur verantwoording aflegde over het 

gevoerde beleid m.b.t. activiteiten en beheer van 

middelen. Dat was een positief gestemde 

vergadering, waaruit we energie kunnen putten om 

door te gaan met ons werk. We hebben het signaal 

afgegeven dat de inkomsten niet meer voldoende 

zijn om alle activiteiten op het huidige niveau nog 

jaren te kunnen voortzetten. Wij zullen volgend 

jaar concrete voorstellen doen hoe dat probleem 

kan worden opgelost. Een flinke uitbreiding van 

het aantal leden (nu ongeveer 230) zou de beste 

manier zijn om aan een contributieverhoging te 

ontkomen. Denkt u daar nog een over. Bij Mattie 

van der Meer en bij mij kunt u een formulier 

krijgen, waarmee u lid kunt worden. 
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Bescherming en Instandhouding Slotsingel

Natuurmonumenten heeft ons, de 

Natuurvereniging en omwonenden betrokken bij 

het gesprek over herstel en onderhoud van de 

Slotsingel. Dat is een onderdeel van het landgoed 

de Slotplaats en vormt de zichtlijn aan de overkant 

van de vaart vanaf het Blauhûs in de richting 

Groningen. Wij zullen in ieder geval meewerken 

aan het onderzoek naar oorsprong en ontwikkeling 

van het landgoed. Elders in de Slûswachter vind u 

een uitnodiging en een oproep om op zaterdag 2 

april een dag mee te werken aan het aanpakken 

van de onderhoudsachterstand. 

 

Culturele Raad Opsterland en KH 2018 

De Culturele Raad Opsterland bestaat niet meer, 

maar was na de Tweede Wereldoorlog een 

belangrijke initiator van culturele activiteiten: 

muziek, toneel, film, bibliotheekwerk, 

kunsttentoonstellingen. Alles wat kon bijdragen 

aan de culturele verheffing en het opheffen van 

achterstanden werd aangepakt. Bij veel Friese 

initiatieven hebben de pioniers van de 

volkshogeschool Allardsoog een belangrijke rol 

gespeeld. Cees Stapel was jarenlang voorzitter van 

de Culturele Raad Opsterland, Henk van der Wielen 

was oprichter van de Fryske Kultuerried. We waren 

aanwezig op een bijeenkomst die door 

Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten en de 

gemeente Opsterland was georganiseerd over het 

thema Kulturele Hoofdstad 2018 en het viel ons op 

hoeveel activiteiten voor KH 2018 op de agenda 

worden gezet die lijken te wortelen in het door de 

Culturele Raden gepropageerde 

gemeenschapsdenken. Wij onderzoeken op dit 

moment of er mogelijkheden zijn om samen met 

aantal partners in het kader van Leeuwarden 

Kulturele Hoofdstad 2018  aandacht te 

schenken aan de functie die de Culturele Raden in 

de ontwikkeling van het Cultuur- en Mienskipbeleid 

beleid hebben betekent en aan de bijzondere rol 

die de volkshogeschoolpioniers van Allardsoog 

daarin  hebben gespeeld.  

  

Een bericht uit de Leeuwarden Courant van 20 

januari 1958 is illustratief voor de werkwijze van 

de Culturele Raad Opsterland: 

Muziekonderwijs in Opsterland werpt al 

goede resultaten af 

Het was in het voorjaar van 1956, toen de 

Culturele Raad Opsterland besloot, dat de 

Opsterlandse scholieren in de leeftijd van acht tot 

twaalf jaar algemeen vormend muziekonderricht 

op school zouden ontvangen volgens de methode 

Gehrels. In mei van datzelfde jaar werd gestart 

met negen scholen. Thans, na ruim anderhalf jaar, 

blijkt dat dit muziekonderwijs reeds goede 

resultaten begint op te leveren. 

Er geven vijf deskundigen onderricht aan dertien 

lagere scholen in de gemeente. 

Behalve, dat ze “uit de hand” kunnen zingen, zijn 

de oudste leerlingen van deze cursus reeds zover 

gevorderd, dat ze ook reeds behoorlijk op de 

blokfluit kunnen spelen. De besten van hen zijn 

reeds in staat om deze muziekklassen, die op de 

verschillende dorpen zijn gesticht, uit de hand te 

laten zingen naar een uit eigen fantasie ontsproten 

eenvoudige melodie. In Ureterp is men al zover, 

dat daar naast zingen en blokfluit ook reeds 

accordeonles wordt gegeven. 

 

Helaas doen nog niet alle leerlingen mee aan dit 

muziekonderwijs. Het lesgeld hoeft geen bezwaar 

te zijn; men kan reductie krijgen en als het moet 

zelfs gratis deelnemen. 

Zaterdagavond gaf de heer P. Hoekstra uit 

Gorredijk in Terwispel in de nieuwe basisschool zijn 

eerste openbare les in muziekonderricht volgens 

de Gehrelsmethode. Het bar slechte weer in 

aanmerking genomen was er ook van de zijde der 

ouders een goede belangstelling. Ook twee der 

bestuursleden van de Opsterlandse muziekschool 

waren aanwezig, namelijk mevrouw Verdam uit 

Beetsterzwaag en de heer F. Dam uit Tijnje. Uit 

deze openbare les bleek, dat dit muziekonderwijs 

reeds verrassende resultaten oplevert. 

 

Fred Hoogenboom 
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Nieuws van Brassband Opsterland 
 

Nieuwe repetitieruimte  

Wij oefenen nu ruim een half jaar in de Dúnhoeke, 

aan de Mjumsterwei 16 te Bakkeveen. Wij hebben 

het hier prima naar de zin. Mocht u eens een keer 

een repetitie willen bijwonen, dan bent u hier op 

maandagavond vanaf 20:00 uur van harte welkom. 

 

Bondsconcours november 2015 

In november 2015 hebben we voor het eerst 

meegedaan aan het bondsconcours. We kijken 

terug op een geslaagd optreden. We werden 

beloond met een eerste prijs. Vanaf dat moment 

zijn wij ingedeeld in de derde divisie.  

 

Birds en Brass 

Op 30 januari heeft Brassband Opsterland samen 

met 8 andere muziekkorpsen uit Opsterland 

deelgenomen aan Birds en Brass in Beetsterzwaag. 

Birds en Brass is een muzikaal project opgezet 

door de Friese componist Sytze Pruiksma. 

Geïnspireerd door weidevogels. Birds en Brass is 

de opmaat naar een nog omvangrijker 

muziekproject “Kening fan e Greide “. Een 

voorstelling in het kader van Culturele Hoofdstad 

2018. 

 

Gouden Spikerfestival 

Net als voorgaande jaren doen wij ook dit jaar 

weer mee aan het Gouden Spikerfestival. Echter 

met dit verschil dat wij nu uitkomen in de derde 

divisie. Voorgaande jaren kwamen wij uit in de 

vierde divisie. Dit festival wordt georganiseerd 

door de leden van de Spikerpakkenband en vindt 

plaats op 2 april in de Wier in Ureterp. 

 

De werken die wij daar ten gehore brengen zijn: 

 Arsenal, dit is een mars, geschreven door Jan 

Van der Roost 

 Chorale and Toccata, het verplichte werk en is 

geschreven door Stephen Bulla 

 Consolation, het koraal, gearrangeerd door Jan 

de Haan 

 Castle View, dit is een solowerk voor cornet en 

euphonium, geschreven door Huug Steketee 

en wordt uitgevoerd door Eshter Valk op cornet 

en Johan Talman op euphonium. 

 

Voorjaarsconcert 

Om alvast in uw agenda te noteren. Op 16 april 

houden wij een voorjaarsconcert in De Mande in 

Bakkeveen. Nadere informatie volgt in de volgende 

uitgave van de Slûswachter. 

 

Website BBO 

Brassband Opsterland heeft ook een eigen website. 

Benieuwd?  brassbandopsterland.nl
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Nederlaag in Akkrum voor Schaakclub Bakkeveen 
 

Op 15 februari reisde het eerste team van 

Schaakclub Bakkeveen naar Akkrum voor een 

ontmoeting met S.S.V. Mid Fryslan 2 in het kader 

van de derde competitieronde in de FSB 1e klasse 

B. Door diverse afmeldingen vanwege de 

heersende griep had teamcaptain Dirk Müller op 

het laatste moment drie invallers op moeten 

stellen. Dat en het feit dat het nog puntloze Mid 

Fryslan deze avond uitstekend op dreef was, 

resulteerde in een verrassende 3-5 nederlaag voor 

de Opsterlanders. 

 

SC Bakkeveen, dat in Milan Heller, Ben de Vries en 

Gerrit Meppelink een drietal sterke spelers 

onfortuinlijk miste, kwam in deze wedstrijd snel op 

achterstand toen invaller Hos van der Mark op 

bord 8 met zwart in een matnet liep van Erwin 

Koning. In de opening koos Hos voor schijnbare 

torenwinst, maar dat kwam hem duur te staan: 0-

1 voor de thuisclub.  

 

Dit werd nog erger toen op bord 4 de eveneens 

ingevallen Leo Meerman met zwart materiaal 

verloor tegen de jeugdige Julian Frijlink. Leo liep 

met zijn paard in een penning en wat daarna 

overbleef was al rap niet speelbaar meer: 0-2. Op 

bord 2 had Jorn Brouwer met zwart in Stefan 

Krist een qua rating gelijkwaardige tegenstander. 

Jorn won een pion maar liep vast op de stug 

verdedigende Krist toen hij probeerde de partij uit 

te maken. Er werd besloten tot remise. Analyse 

achteraf leerde dat er toch wel winstkansen voor 

Jorn waren geweest bij verder spelen: ½ - 2½.  

 

Op bord 7 speelde Jaap Weidema met wit 

eveneens tegen een speler van gelijke sterkte. 

Tegen Geart-Jacob de Jong kwam Jaap eveneens 

remise overeen. Qua stelling en het feit dat beide 

spelers elkaar geen duimbreed toegaven was dit 

wel een terechte uitslag: 1-3. Mid Fryslan 2 kwam 

hierdoor nu heel dichtbij een verrassing. Op de vier 

nog ‘spelende’ borden stonden de Akkrummers er 

immers op één beter terwijl op minstens één van 

de andere drie borden ook nog volop kansen waren 

om te scoren. Bord 1 hoorde daar niet bij. Daar 

had Dirk Müller met wit al vroeg de aanval 

geopend op Jan-Lodewijk Boonstra. Dit resulteerde 

in snelle stukwinst voor de Bakkefeanster en 

diverse matdreigingen op de koningsstelling van 

Boonstra. Deze verdedigde echter taai en 

nauwkeurig en boog pas in het eindspel voor de op 

papier veel sterkere Müller: 2-3. Ook op bord 3 

pakte Bakkeveen de laatste strohalm. Robin 

Baines had ook al vroeg het initiatief met wit 

tegen Jan-Jaap Soeten in handen genomen, won 

een pion en bereikte een veel betere stand dan zijn 

tegenstander. Die streek dan ook de vlag: 3-3.  

 

Op bord 6 had invaller Menno-Peter van der 

Meer lange tijd gelijkspel met de gelijk ‘gerate’ 

Trevin Nettinga. Menno-Peter raakte echter in 

hevige tijdnood en kon de stelling uiteindelijk niet 

houden. Nettinga liep in het eindspel dan ook over 

de verdediging van de speler van Bakkeveen heen 

en haalde het punt overtuigend binnen: 3-4.  

 

Alle Opsterlandse hoop rustte nu op de schouders 

van de op bord 5 met de witte stukken spelende 

Bauke Hoogstra. Om de avond nog half te 

redden moest Bauke winnen. Zijn tegenstander 

Thomas Douma gaf hem daartoe volop kansen 

door in de eindfase een stuk weg te geven in zijn 

ijver om Bauke’s pionnen op te ruimen. Die had nu 

de winst voor het grijpen maar duidelijk was dat 

beide spelers in hevige tijdnood zaten en niet meer 

de beste zetten konden doen. Beslist werd de 

partij uiteindelijk toen de tijd van de Bakkeveen-

speler was verstreken en zijn vlag viel: 3-5. 

 

Dit betekende een even onverwachte als bittere 

nederlaag, die SC Bakkeveen volop in de 

degradatie zorgen voor de komende 

competitieronden wierp. Op 16 maart a.s. gaat de 

competitie in de 1e klasse van de Friese 

Schaakbond verder met de wedstrijd SC 

Bakkeveen tegen Sneek III. Beide clubs staan op 

gelijke hoogte, zodat dit weer een spannende 

ontmoeting belooft te worden. 

 

Door: 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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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 

 

Cursus hoofd-, schouder-, nekmassage 
Wil je leren hoe je een goede hoofd-,nek- en schoudermassage geeft? Kom dan naar deze cursus! 

Je leert een korte krachtige massage geven die zorgt voor een diepe ontspanning. 

Waarom een massage? 

*** Bij Hoofdpijn 

*** Bij Stress 

*** Bij vermoeidheid 

*** Bij nek en schouderpijn 

*** Of gewoon omdat het gewoon heerlijk is...... 

Kosten: € 15 per persoon 

Datum: woensdag 23 maart 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur 

Locatie: Dúnhoeke 

Opgave via cursus@bakkeveen.nl   

Of via 06 5250 9756 of  info@massagepraktijk-equilibre.nl 

 

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/dunhoeke
http://www.bakkeveen.nl/dunhoeke
mailto:info@massagepraktijk-equilibre.nl
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** Workshop djembé , voor volwassenen en kinderen ** 
 

Wegens groot succes gaan we weer starten met een workshop Djembé 

Wil je gezellig met elkaar muziek maken? Dat kan!  

Vanaf 8 April komt Moustapha Seck weer in Bakkeveen om een 

cursus djembé te geven. 

Een djembé is een vaastrommel en komt oorspronkelijk uit West 

Afrika, Mali, Guinee e.d.. Moustapha neemt genoeg djembé's mee , 

dus je hoeft zelf geen djembé te hebben om mee te kunnen doen. 

Data: 8 april, 15 april, 22 april, 29 april, 13 mei, 20 mei, 27 mei , 3 

juni. 

Kinderen: vrijdag van 17.00 – 17.30 u 

Volwassenen: vrijdag  van 17.30 – 18.15 u 

Plaats: Dúnhoeke,  Mjûmsterwei 16, Bakkeveen 

Kosten: €40,- voor 8 lessen 

Opgave of info : cursus@bakkeveen.nl of bel 06-49893506 (Greetje Scholte) 

 

 

***   POPKOOR *** 
Voor de pauze wordt er gewerkt aan de technieken en na de pauze kan 

er lekker los worden gegaan met het zingen van de ene na de andere 

popsong. 

Wil jij ook hieraan meedoen? Dat kan, je kunt 1x vrijblijvend meezingen 

om te kijken of het iets voor je is. Je hoeft geen parel van een stem te 

hebben.....    Gezelligheid en ontspanning staan voorop. 

Tijd:   20.00 tot 22.00 uur  

Waar: Dúnhoeke. 

De resterende data zijn: woensdagen 16 en 30 mrt, 13 en 27 apr. 

De kosten zijn €5,- per les 

Dus kom gerust langs in Dúnhoeke (bij zwembad).  
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Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. 
 

landelijke collecte     Geef om vrijheid! 
 

Van 13 tot en met 19 maart 2016 houdt Amnesty 

International voor de 14e keer een landelijke 

collecte. Met het geld dat tijdens de collecte 

wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven 

doen. Bijvoorbeeld voor Moses Akatugba uit 

Nigeria.   

 

Moses Akatugba 

‘Toen ik hoorde wat er allemaal voor me is 

gedaan door Amnesty International, was ik de 

gelukkigste man op aarde.’  

Moses Akatugba was 16 jaar toen hij werd 

opgepakt op verdenking van een gewapende 

overval. Hij werd beschuldigd van het stelen van 

zo’n 650 euro en drie telefoons. Moses zegt 

onschuldig te zijn en er was ook geen bewijs. 

Maar na hevige marteling legde Moses toch een 

bekentenis af. Op grond van die bekentenis kreeg 

hij de doodstraf. Meer dan 800.000 mensen 

kwamen voor Moses Akatugba in actie, onder 

meer bij de Schrijfmarathon 2014 (die ook in 

Ureterp werd gehouden). Kort daarna kwam hij 

vrij. 

 

Missie Amnesty  

Amnesty International is een onafhankelijke 

wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen 

in meer dan 150 landen, die zich inzet voor 

slachtoffers van schendingen van 

mensenrechten. Voor deze missie vragen we 

vaak uw tijd en uw aandacht; één keer per jaar 

vragen we om een gift. Amnesty International is 

een onafhankelijke en onpartijdige organisatie, 

die daarom geen geld van overheden of politieke 

groeperingen ontvangt. Met het geld van 

donateurs en met deze collecte worden de acties 

mogelijk gemaakt. Collectant gemist: uw bijdrage 

is ook van harte welkom op: NL45 TRIO 

0198100000, t.n.v. Amnesty International te 

Amsterdam.  

 

Namens de werkgroep Amnesty International 

Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra. 

 

 

 

Kerkdiensten It Keningsfjild  
 

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Woensdag 9 mrt De Mande B’veen 19:30 uur 
Ds. Jak Verwaal 

 

Biddag voor gewas en arbeid, 

aansluitend een gemeenteavond. 

Zondag 13 mrt Siegerswoude 9:30 uur 
Ds. K. Visbeek, 

Zwaagwesteinde 
Fryske Tsjinst, 5e 40 dagentijd 

Zondag 13 mrt De Mande B’veen 9:30 uur 
Ds. A.J. vd Wiel, 

Leeuwarden 

Gangbare dienst, 5e zondag 40 

dagentijd 

Zondag 20 mrt St. Piter, Ureterp 9:30 uur Ds. Jak Verwaal SOW – It Keningsfjild  Palmpasen 

Donderdag 24 mrt De Mande B’veen 19:30 uur Ds. Jak Verwaal 
SOW – It Keningsfjild Witte 

Donderdag + HA 

Vrijdag 25 mrt St. Piter, Ureterp 19:30 uur Ds. Jak Verwaal SOW – It Keningsfjild Goede Vrijdag 

Zaterdag 26 mrt St. Piter, Ureterp 21:00 uur Ds. Jak Verwaal SOW – It Keningsfjild Paaswake 

Zondag 27 mrt De Mande B’veen 10:00 uur Ds. Jak Verwaal SOW – It Keningsfjild 1e Paasdag 

Zondag 3 april St. Piter, Ureterp 9:30 uur Ds. Jak Verwaal SOW – It Keningsfjild   

Zondag 10 april St. Piter, Ureterp 9:30 uur 
Mw. Toos Hoogesteger, 

Steenbergen 
Kerk – School dienst 

Zondag 10 april De Mande B’veen 9:30 uur 
Ds. J.N. Jurjens, 

Drachten 
 

Zondag 17 april Siegerswoude 9:30 uur 
Ds. Mw. M. Eekels, 

Wolvega 
 

Zondag 17 april De Mande B’veen 9:30 uur 
Ds. H. Klein Ikkink, 

Drachten 
 

 
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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DE GROTE WOORDENSTRIJD 
“en Jezus antwoordde hem niets”.     (Lucas 23:8) 

 

Door de opkomst van wat wordt genoemd ‘de 

sociale media’ kunnen mensen in een grote 

woordenstrijd belanden. Zo was er een jongeman 

uit Oosterwolde onlangs in het nieuws. Hij had 

minister Asscher met drie regels woorden via een 

sociaal medium (twitter dacht ik) met uiterst lelijke 

woorden omschreven. Later had minister Asscher 

zijn bericht als voorbeeld genomen dat de 

woordenstrijd tussen mensen soms behoorlijk uit 

de hand loopt.  
 

Spreek je de jongeman uit Oosterwolde in levende 

lijve, dan zou hij lang niet zo snel dergelijke lelijke 

woorden gebruiken. Maar via de sociale media kan 

het ineens helemaal misgaan... Hij heeft overigens 

zijn verontschuldigingen aangeboden. Onlangs is 

zelfs een boek verschenen van een onderzoeker 

naar dergelijke voorvallen.  
 

Een verkeerd begrepen berichtje op zoiets als 

facebook kan een hele storm van berichten 

veroorzaken. Binnen een dag is de persoon in 

kwestie een zwart schaap: baan kwijt, vrienden 

kwijt, helemaal terug bij af. Als het ware figuurlijk 

gekruisigd. De onderzoeker komt tot de conclusie 

dat deze moderne schandpaal erg onrechtvaardig 

is. Maar het komt dagelijks voor. 
 

Zo zijn er gevoelige thema’s en onderwerpen 

ontstaan, waarover steeds opnieuw een 

woordenstrijd ontstaat. Het Midden-Oosten, 

dieren, immigratie en andere onderwerpen. 

Terecht merkte iemand eens op dat dergelijke 

woordenstormen met heftige meningen niet zo 

zinvol zijn.  

 

Voorafgaande aan de kruisiging van Jezus moet 

ook zoiets hebben plaatsgevonden. Geroep en 

geschreeuw van mensen, manipulatie van woorden 

van Herodes of Pilatus, het gaat er niet fraai aan 

toe. Uiteindelijk zwijgt Jezus geheel tussen het 

gekrakeel. Jezus antwoordde koning Herodes 

helemaal niets. Een oefening in zwijgen; een 

moment van stilte. Weer een mening erbij of een 

uitvoerige zelfverdediging zou vermoedelijk de 

gemoederen alleen maar verhitten. Het was zo al 

strijd genoeg.  
 

Er kunnen allerlei redenen zijn voor zo’n moment 

van zwijgen. Op Goede Vrijdag is het aan ons om 

een keer stil te staan. Een moment van stilte te 

houden. Opeens is zo’n moment van stilte heel 

actueel geworden. Een nieuwe actuele reden anno 

2016 is ontstaan. Temidden van de constante 

meningenvloed, tussen allerlei woordenstrijd, na 

de laatste schandpaalactie op de sociale media is 

het een moment stil in de kerk. Een oefening in 

zwijgen en in luisteren. Een beladen stilte. In de 

stilte kan weer worden ontvangen door ons, dat 

woorden waarachtig worden.  
 

Pasen is ook een reiniging van wat uit onze mond 

komt. Het is goed voor ons om aan de Paascyclus 

mee te doen……                      Ds Jak Verwaal 
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ANBO-nieuws 
 

Op 19 februari hebben we een goede 

ledenvergadering gehouden met aansluitend een 

welvoorziene broodmaaltijd. Het is voor ons gevoel 

nog steeds niet rustig bij de ANBO, maar we 

hebben unaniem besloten om er voorlopig mee 

door te gaan.   

 

De voorzitter zal proberen om een subsidie aan te 

vragen bij “het Platform Vrijwillige Thuishulp 

Opsterland", om te kunnen zorgen dat onze 

gezellige middagen door kunnen gaan. We 

wachten rustig af. We gaan ons in elk geval 

verheugen op Wereld Muziek: “De Tsjirmerij 

",  (geen idee wat dat betekent maar dat zullen we 

zeker horen op 18 maart, als ze komen ) 

 

Wel weet ik dat het een muzikale reis is door vele 

Europese landen, de V.S. van Amerika en Mexico. 

Alle muziekstijlen komen aan bod en ze komen 

uiteindelijk uit in Nederland . 

 

Met een enthousiaste uitleg, zeer gevarieerde 

instrumentale nummers en vocale verrassingen 

wordt het vast een hele mooie middag. Ik hoop 

dan ook dat u in grote getale op 18 maart naar 

MFC de Wier komt. Tot dan !   

 

Een vriendelijke groet van  

Bertie ten Haaf-Boerrigter 
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Dorfplatzmusikanten in Dúndelle 
 

Zondag 3 april 2016  

aanvang 15.00 uur 

Recreatiecentrum “Dúndelle” 

 

Entree € 5,--   

De zaal is open om 14.30 uur  

 

Kaarten te bestellen: 

info@dundelle.nl  

of 0516-541493  

 

Reserveren blijft het devies, 

want vol is vol! 

 

 

Op vrijdagochtend in Dúnhoeke 

(bij zwembad). 

 

Nieuw!  

Nu ook op woensdagochtend 
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

Hoofdsponsor: Louwsma Beheer Groep 

Sponsoren:  Kijfwitte,  Plaza "De Kolk", Macadam, YaBeCo, Marinus Machinebouw B.V., 

Slagerij Van Eik,  Mevr. T. van der Velde 

  
Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan het 

realiseren van de nieuwe tennisbaan. Maar zoals 

het er nu uit ziet is de baan ruim op tijd klaar voor 

onze open dag en het openingstoernooi 
op zondag 3 april! 

 

Kom dus allemaal om onze nieuwe baan te 

uit te proberen! De open dag begint om 12.00 

uur met patat voor de jeugd. Vanaf 13.30 uur 

staat de koffie klaar voor alle leden en is 

iedereen welkom om een balletje te slaan.  
We hopen op deze dag ook weer nieuwe leden te 

kunnen verwelkomen. Dus ken je nog iemand die 

het leuk lijkt om ook te gaan tennissen, de sfeer 

wil proeven of een keer het tennissen wil 

uitproberen?  Iedereen is welkom!  

 

Tennis les 

De jeugdleden (tot 18 jaar) gaan automatisch 

door met de tennisles komend seizoen. De 

tennislessen zullen waarschijnlijk weer op 

donderdag en vrijdag plaatsvinden. Hierover 

ontvangen jullie binnenkort bericht. 

De seniorleden kunnen zich vanaf nu ook 

opgeven voor de lessen.  Ook deze lessen zullen 

op donderdag of vrijdagavond plaatsvinden.  

Opgave voor de tennislessen kan bij Cécile 

Lanting via 

Ledenadministratie@ltcdundelle.nl  

Opgave kan tot en met 20 maart  

 

 Tarieven Euro  

Contributie  

Senioren/studenten  

18 jaar en ouder  

80,00  

jeugd / junioren  44,00  

Lesgeld  

senioren/studenten   105,00  (18x)  

junioren   75,00  (18x)  

Jeugd  55,00  (18x)  

   

Een les duurt 50 minuten.  

 je valt in de categorie jeugd als je het gehele 

jaar JONGER bent dan 10 jaar  

 je valt in de categorie junioren als je het 

gehele jaar JONGER bent dan 18 jaar  

 je valt in de categorie senior als je in het 

lopende jaar 18 wordt of ouder bent  

 

Wij hanteren 

een gezins-

korting van 

10% bij 3 

leden, 15% 

bij 4 leden 

en 20% bij 5 

leden op de 

gehele 

contributie. 

 

 

  

Voorzitter    Arjen Nieveen  Koarte Singel 8  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Nynke de Jong Lange Singel 15  

Penningmeester Jan van Dalen  Mandewyk 15  

Ledenadministratie Cécile Lanting Boskkamp 33  

Kantinebeheer Jelmer Sytema Koarte Singel 1  

Wedstrijdzaken Andries vd Velde Alde Drinsewei  0516-858354 

Jeugdcommissie Rob van Schuttershoef   Nije Feansterwei 4  ledenadministratie 

Baanonderhoud Johan Faber Alde Drintsewei 3  @ltcdundelle.nl 
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ALV 
Op 18 januari 2016 heeft de algemene 

ledenvergadering plaatsgevonden.  Net als vorig 

jaar was er weer een goede opkomst. Het project 

Dúnsân is tijdens de vergadering natuurlijk 

uitgebreid besproken. Tijdens de ALV werd er al 

gegraven voor de nieuwe tennisbanen en is de 

oude locatie voor een groot deel al gesloopt. Vele 

vrijwilligers vanuit de vereniging hebben zich de 

afgelopen periode hiervoor ingespannen. De 

voorzitter Arjen Nieveen heeft de vrijwilligers dan 

ook tijdens de vergadering bedankt voor hen inzet.  

 
Tijdens de vergadering heeft de voorzitter ook 

kunnen mededelen dat het bestuur een 

overeenkomst heeft met de gemeente over het 

nieuwe te bouwen clubhuis. Wanneer we als 

tennisvereniging gebruik kunnen maken van het 

nieuwe clubhuis was tijdens de vergadering nog 

onduidelijk.  

De verwachting is dat de tennisbanen ruim voor de 

start van het nieuwe tennisseizoen gereed zullen 

zijn.  

 

Jan van Dalen heeft aangekondigd zijn functie als 

penningmeester na dit jaar te willen neerleggen. 

Hiervoor is het bestuur op zoek naar een nieuwe 

penningmeester. Jan heeft aangegeven dit jaar te 

willen gebruiken om een opvolger in te werken. 

Belangstellenden voor deze functie kunnen zich 

melden bij het bestuur.  

 

De jeugdsponsor actie van de Poiesz 

Dit jaar mag de tennis vereniging weer meedoen 

met de jeugdsponsor actie van de Poiesz! We zijn 

hier erg blij mee.  

De actie loopt tot en met 3 april.  Op zaterdag 

26 maart is de tennisvereniging 

vertegenwoordigd in de supermarkt. 

Wie komt er langs? 

Steun de jeugd van de tennisvereniging en gooi de 

munten in de koker!  
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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. 
 

NeVoBo-competitie 

Het jeugdteam heeft afgelopen periode maar 1 

van de 2 geplande wedstrijden gespeeld. Tegen nr 

1 Triumphera werd nipt met 3-0 verloren. Vooral 

de laatste set was spannend: 24-26 verlies. De 

tegenstander had bij de andere wedstrijd te weinig 

spelers wegens griep. Met 2 wedstrijden 

achterstand op een 4e plaats. De 3e moet 

gemakkelijk te halen zijn en de 2e plaats vrijwel 

onmogelijk.  

 

Heren-team 

Na de in de vorige Slûswachter beschreven derby 

tegen DWS-Wijnjewoude, zijn er 3 wedstrijden 

gespeeld. Op 11 februari tegen de nummer laatst 

DFS-Bergum. Toch lastig, maar met 25-8, 25-13 

en 25-15 gewonnen. 3 punten!  

Vervolgens op 18 februari de nr 2: HWHO. Vorige 

keer in de uitwedstrijd onverwacht met 2-1 

gewonnen. Hoe zou het in Marum verlopen? Eerste 

set konden de heren niet echt druk zetten en won 

HWHO met 25-23. Bakkeveen kwam de 2e set 

beter in het spel; er ontstond iets van “flow” en er 

werd hard gewerkt. 29-27 winst. HWHO raakte er 

wellicht een beetje doorheen en verloor de 3e set 

van deze spannende wedstrijd (vond ook het 

publiek !) met 25-20. 2 punten erbij.  

De gemakkelijkste wedstrijd zou 25 februari 

gespeeld moeten worden tegen SCS-Drachten. 

Maar Bakkeveen nam het lage niveau van de 

tegenstander over: een dramatische wedstrijd. Er 

is maar 1 plus over te schrijven en dat is een nipte 

uitslag van 3-0 winst.  

 

In de vorige Slûswachter stond  “nog 9 wedstrijden 

te gaan en daarin worden …22 punten gescoord. 

Let maar op ! “ Nu is het “nog 6 wedstrijden te 

gaan en daarin worden …14 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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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vacatures 
Op pagina 8 en 9 lees je over vrijwilligers vacatures en met name over het vrijwilliger worden van 

mensen die er eigenlijk nog nooit goed over hebben nagedacht om vrijwilliger te worden.  

 

Hieronder de vrijwilligers vacatures zoals in deze Slûswachter zijn gemeld.  Aanmelden van de vacatures 

kan eventueel ook via info@bakkeveen.nl 

 

pagina Organisatie Omschrijving functie Nadere info en aanmelding 

33 ScholieRun 

Hulp bij ScholieRun: oversteken, 

verversingspost, hand- en span diensten 

Greetje Scholte via 

greetje@survivalrunbakkeveen.nl 

of op 06-49893506. 

9 Slûswachter 

Vrijwilligers die inwoners van Bakkeveen 

en/of ondernemers willen interviewen. 

Als aanvulling op bestaande team.  

info@bakkeveen.nl 

06-51175883 

Jan van Dalen 

37 Voetbaldagen 
Er kunnen weer vele vrijwilligers 

meehelpen.  18 t/m 29 juli 

Rinse Melles tel. 0516-541981. 

40 
Opknappen 

Slotsingel 

Werkdagen van Natuur Monumenten om 

Slotsingel op te knappen. Zaterdag 2 

april vanaf 9 uur 

Marten Pothof, 

M.Pothof@natuurmonumenten.nl 

  

Zaalruimte nodig? 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle) .  

Voorwaarden: zie pagina 52 in dit blad. 

Reserveringen kun je bekijken op 

www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

  

 

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 

 

Al zin in de 3 Provinciën Wandeltocht? 
 

Deze is op zaterdag 14 mei. Afstanden tussen 5 

en 40 km. Dit jaar richting Een.  

Meer info: www.3wandel.nl  

 

Oproep van Tuinvereniging De Twakamp 

 

Welke veehouders kunnen ons helpen aan 

koestalmest? Graag een telefoontje of mailtje 

aan Jouke Bouius 06 21860882 of 

detwakamp@gmail.com. 

 

 

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 

 

 

Musical Ester in Wijnjewoude 
 

Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondagavond 20 

maart steeds om 20 uur en zondagmiddag 20 

maart om 15 uur wordt in De Swingel te 

Wijnjewoude de Musical Ester gespeeld.  Voor 

verkoop van d ekaarten bij De Swingel en 

Bertha Langhout (0516-481772). 

Meer info: www.musicalwijnjewoude.nl  

 

http://www.3wandel.nl/
http://www.musicalwijnjewoude.nl/
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Service pagina 

Veiligheid & Gezondheid 

Noodgevallen:  

Alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  
 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

apotheekhoudend 

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

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

541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl 
 

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 

Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de 

volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op 

feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: 

op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te 

Drachten. 
 

AED’s 

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen 

AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de 

supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle, 

Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de 

huisarts.  

En elk uur van het jaar voor personen die een 

toegangscode hebben: Nije Buorren 2 (voormalig 

Bolhuis Tweewielers). 

 

Tandheelkundig centrum Bakkeveen 

Mw. B.Duizendstra, tandarts, 

Mw. G. Storm, mondhygiëniste 

Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 

www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl 

Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat 

vermeld op het antwoordapparaat. 

 

Fysiotherapie Goren 

Ook manuele therapie en diverse specialisaties.  

Weverswal 7, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 

www.fysiotherapiegoren.nl  

 

Praktijk voor klassieke Acupunctuur 

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

Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992  

 

WMO 

Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512-

386386  

Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen 

op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende 

vrijwilligers: Roelie Dijk, tel. 0516 541454 / 

Neeltje Haisma, tel. 0516 541318  

 

Dorpsagent: 

Oebele Dijk  

Email: oebele.dijk@politie.nl 

Tel.: 0900 8844 

 

Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in 

de categorie “voorzieningen”. 

 

Slûswachter 

Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe 

teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur 

even een email naar info@bakkeveen.nl  

Al meer dan 760 digitale 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. 

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. 


