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Jaargang 8 nr. 4 

 April 2016 

Officiële mededelingen van verenigingen 

uit Bakkeveen en omstreken. 
 

De nieuwe parkeerterreinen bij Dúndelle zijn in gebruik genomen. 

De komende weken zullen er steeds meer parkeerplaatsen 

beschikbaar komen.  

Foto: zondagmiddag 3 april 2016 
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De Slûswachter 
In deze inleiding hebben we het vaak over het weer. Dat is ook logisch: altijd weer anders en er is niets 

aan te doen. Vaak bevalt droog, zonnig weer ons. Andere keren hadden we wellicht wat minder goed 

weer gehad. Dat gebeurde 2 april bij de vlooienmarkt. Zie pagina 59.  

En afgelopen zondag 3 april is het net boven de 20 graden geweest in Bakkeveen dorp, voor het eerst in 

2016. Buiten het dorp bleef de temperatuur steken op 18,5 graden. 

In de maand april eindigen de binnen activiteiten, gaat het zwembad weer open en vieren we 

Koningsdag. 

In onderstaande agenda staat wat er allemaal te beleven valt met zo mogelijk een verwijzing naar de 

uitgebreidere beschrijvingen elders in dit blad.. 

  Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

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

Vr 8 apr SCW-Dúnhoeke: start serie nieuwe Djembé lessen. Dúnhoeke, 17 uur 58 

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

Zo 10 apr Voorjaars excursie Fryske Gea. Schaapskooi Allardsoog, 10-12 uur 34 

Ma 11 apr Herdenking monument oorlogsslachtoffers Allardsoog. 14 uur 32 

Wo 13 apr Vrouwenmeeting: Zeldelinge van African Enterprice  Herberg, 9:30 uur --- 

Wp 13 apr Soos 55+: “Jong Belegen” met muziek en zang. Dúndelle, 14 uur 13 

Wo 13 apr Speel-o-theek uitleen. Dúnhoeke, 15:15 uur – 17:30 uur 33 

Za 16 apr Brassband Opsterland: voorjaarsconcert.  De Mande, 20 uur 30 

Ma 18 apr Vogelexcursie Slotplaats olv Koert Scholten 43 

Ma 18 apr Voetbalvereniging. Sponsor-/Ledenavond. Voetbalkantine, 20 uur 36 

Di 19 apr Historische foto’s en films bespreken.  Dúnhoeke, 13:30 uur 52 

Di 19 apr Fr. CPB: Dhr. Louwsma met het weer.  De Mande, 19:30 uur 17 

Di 19 apr Natuurvereniging: ALV, besluitvorming statuten.  Dúnhoeke, 19:30 uur 27 

Wo 20 apr Plaatselijk Belang: Algemene Ledenvergadering. Dúndelle, 20 uur 5 

Do 21 apr Concert van Koren.  Dúndelle, 20 uur 50 

Vr 22 apr Wandelknooppunten netwerk: opening door gedeputeerde. Dúndelle, rond de middag. 4 

Zo 24 apr Tennisvereniging: Open dag.  12-16 uur 18 

Zo 24 apr It Fryske Gea: Lammetjesdag. Schaapskooi, heide Allardsoog. 12-16 uur  --- 

Di 26 apr Zonnebloem: vaartocht 35 

Wo 27 apr Koningsdag festiviteiten.  Dúndelle, 10-12 uur --- 

Wo 27 apr Zwembad Dúndelle: opening.  13 uur 31 

Vr 29 apr ANBO: jaarlijks reisje 48 

Vr 29 apr Muziekpodium: Mandy Fer & Dave Mc Graw.  Slotplaats, 20 uur Web 

Vr 29 apr Laatste dag inzenden kopij Slûswachter --- 

Za 30 apr Meivakantie (week) --- 

Di 3 mei Bundelen Slûswachter in Voetbalkantine, 19 uur. (1 dag eerder ivm herdenking 4 mei) --- 

Wo 4 mei Speel-o-theek uitleen. Dúnhoeke, 15:15 uur – 17:30 uur 33 

Do 5 mei Hemelvaartsdag --- 

Za 7 mei Vlooienmarkt, 7-13 uur 59 

Wo 11 mei Vrouwenmeeting. Bokamoso.  Herberg, 9:30 uur --- 

Wo 11 mei Vrouwen van Nu: High tea en Ferdivedaasje.  Dúndelle, 14:30 uur Web 

Za 14 mei 3 Provinciën Wandeltocht. Dúndelle, 8-14 uur. 62 

Wo 18 mei Soos 55+: jaarlijks reisje 13 

Do 26 mei Dorpsfeest: Kindermiddag + levend tafelvoetbal 40 

Vr 27 mei Dorpsfeest: Foute Party (middag + avond) 40 

Vr 27 mei Muziekpodium Bakkeveen: Ben Glover, Steve Scullion & Matt Mc Ginn. Slotplaats, 20hr Web 

Za 28 mei Dorpsfeest: Zeskamp + feest 40 

Zo 29 mei Dorpsfeest: Matinee 14-17 uur 40 
 

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 

 

Opeens is het voorjaar, de tuinen kleuren en de 

caravans rijden het dorp weer binnen op weg naar 

hun standplaats op een van de vele campings. We 

hopen voor iedereen dat het een prachtig en vooral 

droog voorjaar wordt, natuurlijk gevolgd door een 

mooie zomer. 

 

 

Algemene ledenvergadering 20 april. 

Elders in dit nummer vindt u de agenda van de 

ledenvergadering.  

We hopen op een grote opkomst mede gezien het 

programma na de pauze : een 

recreatie-sportzaal 
voor Bakkeveen. 

 

In het oorspronkelijke plan Dúnsan was voorzien in 

een sportzaal, ter vervanging van de 

gymnastiekzaal die al afgeschreven is. Zoals u 

weet zal deze zaal, volgens het huidige beleid van 

de gemeente, niet vervangen worden. Dit is de 

reden dat Bakkeveen zelf moet zorgen voor een 

sportvoorziening, als we die tenminste willen in 

ons dorp. De plannen die eerder gemaakt werden 

bleken financieel niet haalbaar. Bouwen kan 

misschien nog wel , maar er moet een sluitende 

exploitatie zijn. Tijdens de ledenvergadering wordt 

een plan gepresenteerd dat hopelijk haalbaar is. 

Op verschillende plaatsen wordt al geld 

gereserveerd. Creatieve ideeën zijn welkom. 

 

 

Dúnsân 

Zoals iedereen kan zien vordert het plan Dúnsân 

gestaag, natuurlijk veel te langzaam voor 

iedereen, maar de contouren zijn al duidelijk. De 

aannemer heeft enkele weken achterstand op de 

planning, maar het plan moet voor eind mei 

uitgevoerd  zijn. Gelukkig hebben we te maken 

met flexibele organisaties en ondernemers, alles 

draait door, soms moet er wat verder gelopen 

worden dan vroeger, maar alle voorzieningen 

blijven bereikbaar. Hoe de Vlooienmarkt het er af 

brengt, we wachten af, improviseren kunnen ze 

wel. 

 

Opening wandelknooppuntennetwerk 

De provincie heeft Bakkeveen als TOP-locatie 

uitgekozen om het wandelknooppuntennetwerk 

van Friesland te openen. Dit vindt plaats op 22 

april a.s. rond Dúndelle. Engel en Andries mogen 

voor de lunch zorgen en de aankleding. Het 

programma wordt bedacht en uitgevoerd door een 

PR-buro, ingehuurd door de provincie. Hopelijk ligt 

Dúnsan er al weer wat beter bij tegen die tijd. 

 

 

Schilderij Fie Werkman 

Ons kunstwerk is na de tentoonstellingen in 

Groningen en Reutlingen (bij Bonn) weer terug in 

Bakkeveen. Het schilderij is nog niet weer 

opgehangen omdat er nog overleg zal zijn over de 

plaats. Misschien kijkt u nu anders naar het 

schilderij ” De vallende man” nu u meer over de 

geschiedenis weet na het verschijnen van het 

tijdschrift van de historische vereniging over de 

executies op het Allardsoog op 10 april 1945. 

 

 

Samenwerking met PB Wijnjewoude 

Waar mogelijk zal samengewerkt worden. We 

hebben veel gemeenschappelijk belangen, denk 

bijv. aan de bomen langs de weg naar 

Wijnjewoude. Ook i.v.m. de bospaden zal 

samengewerkt worden. Er zal ook een bijeenkomst 

komen met de PB’s van oostelijk Opsterland met 

de bedoeling  samen sterker te staan t.o.v. de 

gemeente. 

 

 

Financieel extraatje voor Plaatselijk Belang 

Afgelopen week werd PB benaderd door de 

gemeente met het verzoek om textiellabels rond te 

brengen in Bakkeveen. In het verleden werden 

diverse organisaties in Opsterland en ook in 

Bakkeveen beloond voor het ophalen van oud 

papier. Dit is al ruim een jaar gestopt, de 

organisaties hebben afgelopen jaar nog wel geld 

gekregen, maar dit jaar heeft de gemeente 

besloten mee te werken aan de textielinzameling 

van de Oanrin. Daarvoor moeten huis aan huis 

labels worden verspreid. Omdat de organisatie die 

dit in het verleden deed het nu niet wilde of nu niet 

kon, is PB benaderd. Aangezien het om een leuk 

bedrag gaat dat hierdoor beschikbaar komt, is 

Plaatselijk Belang akkoord gegaan.  

 

Mede door deels gebruik te maken van het 

verspreidingsnetwerk van de Slûswachter, is het 

ons gelukt de labels op tijd af te leveren. Hulde 

aan alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben 

gemaakt. Waar het geld aan besteed gaat worden 

wordt nog besproken. Waarschijnlijk komt het in 

het potje voor Dúnsân 2. 

  

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN 

 

LEDENVERGADERING 20 APRIL 2016 
MFC “DUNDELLE” 
AANVANG: 20.00 UUR 

 
 
 

AGENDA 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Notulen ledenvergadering 14 april 2015 (staat op pag 56 en 57 van deze Slûswachter) 

 

4. Jaarverslag 2015 (via power point) 

 

5. Financieel verslag penningmeester 2015 

 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid 

 

7. Begroting 2016 

 

8. Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Wietze Stoker 

 Aftredend en niet herkiesbaar : Emy Hoogenboom 

Kandidaten : Jannie Tjassing en Jan van Dalen (er is nog een vacature). Namen 

van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 1 uur voor de    

ledenvergadering worden ingeleverd bij de voorzitter. Een kandidatuur dient 

schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 handtekeningen van 

leden van Plaatselijk Belang. 

9. Rondvraag en sluiting 

        

        Pauze 
      

Een recreatie/sportzaal voor Bakkeveen?  

Droom of werkelijkheid ? 

         

           In het kader van Dúnsan wordt opnieuw gesproken over de mogelijkheid een  

           Recreatie-/sportzaal te bouwen. 

           Helaas kan de bedenker van dit plan, Hans Lolkema van TripleS, het plan niet zelf   

           presenteren, wat natuurlijk de bedoeling was.  Met behulp van zijn presentatie wordt    

           het plan nu aan Bakkeveen gepresenteerd. Blijft het een droom of realiseren we het? 
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Bij ons in het Dorp 
 

 

Lammy Hazenberg 
 

 

Wie zich vanuit Bakkeveen via de 

Mjûmsterwei/Jarig van der Wielenwei richting 

Allardsoog begeeft, zal na een kilometertje of 

drie aan de rechterzijde een mooi, wit huis 

tegenkomen.  

 

Wanneer het niet regent, staat daar meestal 

een kraampje aan de weg. Een kraampje met 

van alles en nog wat: paardenbloemgelei, 

jams, zaden, plantjes en niet te vergeten een 

aantal gevilte en gebreide spullen. Allemaal 

door Lammy Hazenberg handgemaakt 

(behalve de plantjes, hoewel … het zou 

zomaar kunnen…), die hier sinds 2001 met 

echtgenoot Sieb, naar volle tevredenheid woont. 

Wie die producten bekijkt, weet dan al 

onmiddellijk: hier woont iemand met gouden 

handjes.  

En zo is het. 

 

Nuis en hardlopen 

Lammy KLaassens werd op 25 februari 1945 

geboren in Nuis. De familie woonde tegenover het 

café van oma en tante. Behalve dat vader en 

moeder Klaassens volop actief waren in deze 

familiekroeg, was vader ook nog fourage- en 

paardenhandelaar. 

  

Lammy bezocht de lagere school in Nuis en kan 

zich niet herinneren dat ze daar uitblonk in 

creatieve handvaardigheden. Nu was het aanbod in 

die tijd ook minimaal. Tekenen – om maar eens 

wat te noemen- bestond uit nauwkeurig kopiëren 

van een plaat met een van kleur verschoten bonte 

specht er op. 

  

Lammy leefde zich uit in de sport, waar ze ook 

goed in was. Gymnastiek, korfballen en vooral 

hardlopen was iets waar ze in uitblonk. Ze won alle 

hardloopwedstrijden. Toen ze net op de ULO in 

Marum zat werd er een Scholenportdag  
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georganiseerd waar jonge 

mensen uit de ruime omgeving 

aan mee deden.  

 

Lammy, 12 jaar, won van de 

meisjes en Riemer van der 

Velde, 5 jaar ouder en drie 

koppen groter, was eerste bij 

de jongens! Een paar jaar 

geleden kwamen ze elkaar weer 

eens tegen en Riemer wist zich 

dit evenement en ook dat lytse 

famke,dat sa hurd rinne koe, 

nog goed te herinneren. 

 

Artistieke talenten 

Na de ULO deed Lammy, als 

zoveel meisjes in die tijd, de 

vormingsklas. Ze kreeg 

verkering met Sieb Hazenberg 

en het tweetal trouwde in 1964. 

Sieb was onderwijzer. Hij 

solliciteerde naar een school in 

Nieuwkoop. Het echtpaar 

verhuisde naar het westen des lands. Er werden 

twee kinderen geboren en Lammy ging na enige 

tijd weer aan de studie. Toen ze daarna een aantal 

jaren als  docent huishoudkunde en 

gezondheidskunde werkte, besloot ze in de 

avonduren biologie te gaan studeren. En zo werd 

ze docent biologie aan een scholengemeenschap in 

Nieuwkoop en Alphen aan de Rijn.  Niet meer 

uitsluitend meisjes in de klas, maar ook jongens. 

“Vond ik veel en veel leuker, “aldus Lammy.  

 

Ondertussen lieten haar artistieke talenten zich 

niet meer onderdrukken en Lammy ging in haar 

vrije tijd schilderen, beeldhouwen, steenhakken, 

quilten, breien, haken en bloemschikken. Ze volgde 

allerlei cursussen op dit gebied. Ze maakte 

kunstreizen naar Parijs en “deed” bijvoorbeeld ook 

een quiltcursus in Griekenland. Voor Sieb was het 

geen enkel probleem om een tijdje met de 

kinderen alleen te zijn.  

 

“Ik vind veel te veel dingen leuk om te doen” 

Het huis van de familie Hazenberg  hangt vol met 

prachtige kunstwerken van Lammy’s hand. 

Schitterend van kleur en  compositie, vaak 

abstract, alhoewel ze ook heel mooi bloemen kan 

schilderen.  

 

Heel raar, bedacht ik, dat zo iemand in ons kleine 

landje, waar –laten we eerlijk zijn- onder het mom 

van kunst behoorlijk wat wordt afgeprutst, nog niet 

wereldberoemd is. Voor zover ik weet heeft ze nog 

nooit een expositie van haar werk gegeven.  

 

Hoe komt dat? 
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“Ik denk dat het komt omdat ik misschien wel 

teveel dingen leuk vind om te doen. Ik houd 

bijvoorbeeld van experimenteren met allerlei 

materialen. Dat zie je ook in mijn schilderijen. Ik 

gebruik niet alleen verf, maar ook papiersoorten en 

textiel. Over textiel gesproken: Ook daarmee 

probeer ik graag nieuwe dingen uit: werken met 

krimpfolie en oplosbaar vlies is spannend om te 

doen. Ik vind het 

doen, het bezig zijn, 

vaak leuker dan het 

resultaat. Ik ben altijd 

wel met meerdere 

dingen tegelijk aan de 

gang. Daar geniet ik 

van. Heb gewoon geen 

tijd om echt aan de 

weg te timmeren.” 

 

Nifelclub en winkeltje 

Veel Bakkeveense Vrouwen van Nu kennen Lammy 

ook van de maandelijkse Nifelclub bij haar thuis 

aan de Mjûmsterwei . Er is -onder leiding van 

Lammy en Eja Oepkes- altijd iets te leuks te doen 

en te leren, maar niks moet. De opkomst is elke 

keer enorm, dat zegt genoeg.  

 

Aan het eind van het gesprek fantaseren we nog 

een hele tijd over een bijzonder WINKELTJE dat we 

graag aan ons dorp Bakkeveen zouden toevoegen. 

Een winkeltje, op een mooie plek, waar vrouwen 

(en mannen?) uit het dorp en omgeving hun 

zelfgemaakte spullen zouden mogen verkopen. Van 

waaruit je af en toe een workshop zou kunnen 

organiseren. 
  

We zien het al helemaal voor ons. 
 

Als ik weer lang en breed thuis ben, appt Lammy: 

“Ik heb die liefde voor handwerken waarschijnlijk 

toch van mijn moeder, hoor! Zij hield er ook zo 

van”.   

Petra de Jong 
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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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Uit de praktijk van de notaris 

 
Een recreatiewoning: 

een rustig bezit? 
 

Meer dan 10.000 Nederlanders overwegen om een 

recreatiewoning in Nederland aan te schaffen. Er 

zitten wel wat juridische haken en ogen aan de 

aanschaf van een recreatiewoning. 

Netwerk Notarissen deed een steekproef naar de 

contracten op tien recreatieparken. Hoewel een 

paar parken de contracten op orde hadden, was 

dat bij de meerderheid niet het geval. Contracten 

waren incompleet, onduidelijk of onderdelen van 

het contract spraken elkaar tegen. Radar maakte 

er een item over. Ons advies: het is goed u vooraf 

te (laten) informeren over wat u koopt. 

 

Contract 

Als het contract met het recreatiepark niet in orde 

is, loopt u het risico dat u het geld steekt in een 

recreatiewoning die eigendom wordt van een 

ander. 

Wat is namelijk het geval? De rechter heeft beslist 

dat een recreatiewoning die op de grond van een 

ander staat, eigendom wordt van de eigenaar van 

de grond. Ook al is de recreatiewoning 

verplaatsbaar. 

Wilt u zekerheid rondom uw recreatiewoning? Dan 

kunt u bij ons een contractscan laten doen. Deze 

brengt dan in kaart wat uw juridische positie is: u 

weet dan waar u aan toe bent en welke risico's u 

wel en niet loopt. 

 

Geen eigenaar 

In veel gevallen koop je een recreatiewoning maar 

word je geen eigenaar van de grond waarop de 

woning staat of komt te staan omdat je de grond 

huurt. Door de uitspraak van de rechter word je 

dus ook geen eigenaar van de gekochte 

recreatiewoning. 

Op een aantal parken is het ook mogelijk om 

eigenaar te worden van de grond of een recht van 

opstal (dit is een eigendomsrecht voor dat wat op 

grond van een ander staat of gebouwd is) te 

krijgen (eventueel in combinatie met een 

huurcontract). 

Er zijn verschillende juridische mogelijkheden als u 

een recreatiewoning aanschaft. Wij kunnen u daar 

over voorlichten als u van plan bent een 

recreatiewoning te kopen. 

 

Risico 

Als u geen eigenaar wordt van de recreatiewoning 

bent u afhankelijk van de eigenaar van de grond 

die u de grond huurt. Veel huurcontracten op 

recreatieparken zijn maar voor één jaar en kunnen 

door de verhuurder worden opgezegd. Naast 

opzegging kan de verhuurder failliet gaan of het 

park verkopen. U loopt dan het risico dat u uw 

recreatiewoning kwijt raakt. 

 

Wilt u de contracten laten checken voordat u een 

recreatiewoning aanschaft? Of heet u al een 

recreatiewoning en wilt u weten hoe het zit? Neem 

contact met ons op voor een afspraak om een 

contractscan door ons te laten doen. 
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Sociëteit 55+ 
Soosmiddag 16 maart jl. 

 
Op deze zonnige woensdagmiddag, hadden we een 

professionele imker als spreker, dhr. Kuipers uit 

Heerenveen. 

  

Kuipers is al 30 jaar beroepsmatig imker. Via dia’s 

liet hij ons van alles zien over het leven van een  

bijenvolk. Vroeger ‘woonden’ de bijen in een 

bijenkast gemaakt van hout, met dakpannen als 

dak. Later had men veelal gevlochten korven. De 

Friese gevlochten korf had één gaatje als toegang 

voor de bijen en de Drentse twee.  Tegenwoordig 

zijn de bijenkasten meestal gemaakt van kunststof, 

of van red-ceder hout.  

 

Naast de productie van honing is de bij belangrijk 

voor de zaadteelt. Op zoek naar stuifmeel 

bezoeken ze vele bloemen en zo zorgen ze voor de 

bestuiving.   

 

De bijenstand wordt echter ernstig bedreigd. 

Doordat er nog steeds veel bestrijdingsmiddelen 

worden gebruikt gaan er helaas soms complete 

bijenvolken dood. Ook door de vele bebouwing 

(veelal tuinen met grind of tegels) en de intensieve 

veehouderij in ons land, zijn er minder bloemen, 

dus ook minder stuifmeel, het voedsel voor de 

bijen.  

 

Geen bijen: geen bestuiving en dus ook geen 

vruchten. Hieruit blijkt wel dat de bij veel 

belangrijker is, dan je in eerste instantie zou 

denken. Dhr. Kuiper heeft ons veel verteld over het 

interessante bijenleven. 

  

Als het u leuk lijkt om  imker te worden: jaarlijks 

wordt er een grote bijenmarkt in Veenendaal 

gehouden, waar wel 700 bijenvolken worden 

aangevoerd.  

Na afloop van zijn presentatie konden wij o.a. 

koolzaad- en heidehoning kopen. 

 

De volgende en laatste bijeenkomst van dit 

seizoen is op 13 april. Deze middag wordt verzorgd 

door het duo ‘Jong Belegen’ met muziek en 

zang. 

Ook niet leden zijn dan van harte welkom! 

 

Iskje 
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Het bundelen van De Slûswachter 

 
Woensdagavond 9 maart om 19.00 uur gaat de 

telefoon. Jan van Dalen aan de lijn of ik tijd heb 

om direct even ergens bij te helpen. Nou, eigenlijk 

niet, want om 20.00 uur heb ik een vergadering 

van een andere vrijwilligersactiviteit in Bakkeveen. 

Maar de druk wordt opgehoogd: er zijn veel 

uitvallers bij het maandelijks bundelen van De 

Slûswachter en zelfs een uurtje bijspringen zou al 

helpen. Nou, vooruit dan maar, maar dan niet 

langer dan kwart voor acht. 

 

Huisgenoot J. vraagt wat dat inhoudt “bundelen 

van De Slûswachter”. Daar heb ik ook geen idee 

van, ik denk aan een paar mensen, misschien van 

de voetbal- en andere sportclubs, en wat mensen 

van de website www.bakkeveen.nl. Meer dan een 

man/vrouw of tien zullen het toch niet zijn. 

 

Snel op de fiets gesprongen op weg naar de 

voetbalkantine. Het nieuwe voetbalveld baadt in 

een zee van licht, de omwonenden kunnen in hun 

huis zonder het licht aan te doen, de krant wel 

lezen. Er wordt intussen druk getraind op het 

voetbalveld. 

 

Binnengekomen in de kantine zie ik over de hele 

lengte van de kantine aaneen geschoven tafels 

met daarop over de hele tafel een lange rij stapels 

papier met bedrukt bladzijden. Aan weerszijden 

van de tafels zitten echt heel veel mensen naast 

elkaar. Wat valt er hier nog voor mij te doen? Er 

zijn toch al voldoende mensen aanwezig? 

 

Maar ik word van harte welkom geheten. Er wordt 

rap overlegd waar ik geplaatst ga worden, hier en 

daar is een lege plek aan de tafels. Ik word 

geplaatst even voorbij het midden, tussen links 

een paar jonge dames en rechts een paar dames 

die deze leeftijd al ontgroeid zijn. Als ik om me 

heen kijk, zie ik hier een daar een paar gezichten 

die me bekend voorkomen, maar ook veel 

onbekenden. 

 

Mijn aardige buurdames leggen me uit dat het de 

bedoeling is dat ik het stapeltje van mijn linker 

buurvrouw aanpak, zelf de bladzijden 28, 26 en 24 

bijeenpak, die op het stapeltje leg en dit daarna 

doorgeef aan mijn rechter buurvrouw. Dat moet 

me lukken. 

 

En voort gaat het weer, in rap tempo graait 

iedereen op deze manier zijn eigen stapeltje bij 

elkaar en geeft dit door naar rechts. Iedereen is 

zeer geconcentreerd bezig, een soort lopende 

band. Ze vinden nog tijd om te praten en grappen 

te maken ook! 

Alras wordt het stapeltje links van me hoger, 

tjonge, deze snelheid is niet bij te houden. Ik raak 

soms verstrikt met mijn overbuurvrouw die van 

dezelfde stapeltjes moet pakken. Ik raak steeds 

verder achterop, totdat de stagnatie te erg wordt 

en de linker dames het bevel naar het begin van 

de tafel roepen om even te stoppen zodat ik de 

achterstand kan inlopen. Ja, ze passen goed op 

elkaar, en laten je niet alleen modderen. Maar al 

doende leert men, en het gaat warempel steeds 

beter.  

 

Ik kijk om me heen en zie op het eind van deze 

”lopende band” de hoofdnieter zitten, die met een 

grote klap de nietjes er doorheen jast. Daarna 

gaan de exemplaren naar weer een ’stapelpiet”, 

die pontificaal achter zijn tafel zit met daarop 

dozen die gevuld wordt met Slûswachters. Dan 

komen de dragers die met de gevulde dozen naar 

buiten lopen, waarschijnlijk naar auto’s waarmee 

verder vervoer geregeld wordt. 

 

Deze persoon heeft ook strak de regie in handen, 

want om precies kwart voor achter wenkt hij me 

toe dat ik kan stoppen, er is intussen een andere 

bundelaar gearriveerd die mij gaat vervangen.  

 

Tijdens het jas aantrekken heb ik tijd om dit 

geheel eens te overzien. Nooit geweten dat er 

zoveel mensen deelnemen aan dit bundel proces. 

Wat een gevarieerde afspiegeling van de 

Bakkeveenster samenleving. Zo’n gemêleerd 

gezelschap zie je niet vaak bijeen. Dames en 

heren, jong en oud, stil en spraakzaam en allemaal 

zeer gemotiveerd. Ik begrijp dat er een grote vaste 

ploeg is die dit maandelijks doet en dat er 

vervangers achter de hand zijn om in te vallen als 

de opkomst te klein is. 

 

‘s Avonds kon ik huisgenoot J. precies vertellen 

wat het bundelen van De Slûswachter inhoudt en 

dat ik voortaan met een heel ander gezicht naar 

deze krant kijk, nu ik weet hoeveel werk eraan te 

pas komt. En dan heb ik het nog niet eens over 

alle redacteuren die daarvóór al gezorgd hebben 

voor voldoende kopij en over de mensen die 

daarna bijna 900 nummers verspreiden over het 

dorp en omgeving. Een dag later werd er al een 

vers exemplaar bij ons in de brievenbus gestopt. 

 

Petje af voor al deze vrijwilligers die Bakkeveen 

voorzien van een door velen gelezen dorpskrant! 

 

Wel jammer dat mijn papieren nummer meestal 

direct bij het oud papier gaat, omdat ik dit blad 

liever digitaal lees. Ik heb het deze keer maar wat 

langer bewaard, vooral de bladzijden 28, 26 en 24 

zijn me dierbaar geworden. 

 

Jannie Tjassing. 

  

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

C.P.B. Ledenvergadering 
dinsdag 15 maart. 

 

De voorzitter van deze avond Jeltje Heida heet ons 

van harte welkom en in het bijzonder de spreker 

van deze avond Ds. Baas uit Donkerbroek. Na 

gebed krijgt Ds. Baas het woord en zijn verhaal is 

"op weg naar Pasen" 

 

Vroeger was het de gewoonte, zo vertelde hij, dat 

je op Goede Vrijdag ’s avonds naar de kerk ging, 

en een stevige preek hoorde. Paaszondag was het 

feest van de opstanding van de Heer met een iets 

feestelijke dienst. 

 

Nu hebben we de Paascyclus waar we gedenken 

het sterven en de opstanding van Jezus.  

 Die begint met Palmpasen, (dat valt dit  jaar 

op zondag 20 maart). We vieren dan de intocht 

van Jezus in Jeruzalem. 

 Met Witte Donderdag vieren wij gezamenlijk 

het Avondmaal.  

 Op Goede Vrijdag herdenken wij het sterven 

van Jezus aan het kruis en wordt de grote 

Paaskaars in de kerk gedoofd. 

 Stille zaterdag wordt ook Paaswake 

genoemd. De Paaswake is het begin van het 

feest en dan wordt de nieuwe paaskaars 

aangestoken en de kerk ingedragen. 

 Paaszondag vieren wij de opstanding van 

Jezus en dat wordt feestelijker gevierd dan wij 

vroeger gewend waren. 

 

Jeltje bedankt Ds. Baas voor de boeiende avond en 

leest een gedicht van Wieke de Boer. 

 

Peaskefeest jout libbensfreugde, 

Peaskefeest bemoediget ús. 

Jezus libbet, no foar ivich, 

Hy, dy't  stoar oan 't rûch houten krûs. 

 

Peaske set ûs yn de romte, 

Peaskefeest in nij begjin. 

Jezus foar altyd Hear der hearen, 

dat jout ús libben doel en sin. 

 

Wy meie der wêze sa't wy binne, 

elk minske is unyk. 

Hy jout inerlike frede, 

dat makket ús yn Jezus ryk. 

 

Jezus libben sa bysûnder 

syn lijen einige oan it krûs. 

Maar het grêf koe Him net hâlde: 

dy Oerwinning is ta heil fan ús. 

 

Ds.Baas sluit de avond met gebed. 

 

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. 

 

Volgende ledenvergadering 

Dinsdag 19 april is de laatste bijeenkomst van dit 

seizoen. Spreker die avond is dhr. Louwsma uit 

Stiens met het thema "Voor een gezonde kijk op 

het weer" 

 

We komen bij elkaar  in het bijgebouw van de 

Geref. Kerk de Mande. 

Aanvang 19.30 uur en gasten zijn ook van harte 

welkom. 
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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  

 

Open dag uitgesteld ! 
 

Helaas zijn de tennisbanen niet op tijd klaar voor 

de oorspronkelijke geplande open dag. Het 

Openingstoernooi en de open dag zijn nu verplaatst 

naar zondag 24 april. 
 

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan het 

realiseren van de nieuwe tennisbaan.  

We hopen op de open dag veel nieuwe leden te 

kunnen verwelkomen! Lijkt het je leuk om te gaan 

tennissen en je wil je eerst de sfeer even proeven; 

Kom dan naar onze open dag.  

 

De open dag begint om 12:00 uur met friet voor de 

jeugd. Vanaf 13:30 staat de koffie klaar en is 

iedereen welkom om een balletje te slaan en onze 

nieuwe baan uit te proberen! 

 

 

 

Tennislessen 
 

Er nog plek in een aantal lesgroepen. De lessen 

zijn dit jaar vanaf 14 april elke donderdagavond 

in verschillende niveaugroepen vanaf 18.00 uur en 

duren elk 50 minuten.  

 

Opgave voor de tennislessen kan nog tot 10 april 

bij Cécile Lanting via: 

Ledenadministratie@ltcdundelle.nl   
 

Je niveau wordt in overleg met jou en/of eventueel 

de tennisleraar vastgesteld.  

 

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 

mailto:Ledenadministratie@ltcdundelle.nl
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Tarieven 
Contributie 

per jaar 

senioren   € 80,00 

jeugd / junioren   € 44,00 

Lesgeld 

voor 18 

lessen 

senioren/studenten € 105,00  

junioren   € 75,00  

Jeugd   € 55,00  

  

 je valt in de categorie jeugd als je het gehele 

jaar JONGER bent dan 10 jaar 

 je valt in de categorie junior 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 gezinskorting van 10% bij 3 

leden, 15% bij 4 leden en 20% bij 5 leden op 

de gehele contributie.      

 

Kom Tennissen voor maar € 30,- 
 

LTC Dúndelle heeft ook dit jaar weer een geweldige 

introductie-aanbieding. Als je nu lid wordt, dan 

betaal je het eerste jaar geen € 80,- maar slechts 

€ 30,--. Voorwaarde is wel dat je de laatste 2 jaar 

niet lid bent geweest.  

Uiteraard kun je ook een ander verrassen met een 

lidmaatschap. Je kunt een cadeaubon 
aanschaffen voor € 30,-- waarmee de ontvanger 

recht heeft op een lidmaatschap voor het huidige 

seizoen. Ook hier is de regel van toepassing dat de 

ontvanger van de cadeaubon de laatste 2 jaar niet 

lid is geweest, mocht dit wel zo zijn, dan ontvangt 

hij/zij een korting van € 30,- op het lidmaatschap. 

Bestel een cadeaubon via info@ltcdundelle.nl 

 

Jeugdcompetitie 
De jeugdcompetitie voor team Rood is van start 

gegaan op zondag 20 maart. De jeugdleden 

hebben verschillende wedstrijden gespeeld bij gast 

vereniging Nienoord in Leek. Coach Jelmer kon 

tevreden terugkijken op een leerzame middag 

waarin werd gewonnen en verloren.  

 

In de eerste week van april gaat ook de 

voorjaarscompetitie van start.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ltcdundelle.nl
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 Daghap
 

Donderdag 7 april Witlofschotel 

 

Donderdag 14 april Broodje Bakkeveen 

 

Donderdag 21 april Bami à la Brink 

 

Donderdag 28 april Gehaktbal, salade en aardappelen 

 

Donderdag 5 mei Geen daghap (Hemelvaartsdag) 

 

Donderdag 12 mei Pasta met salade  

  

Kosten: €10,-, inclusief 1 

consumptie & een toetje. 

 

Aanschuiven kan vanaf 18.00 

uur tot 19.00 uur 

 

Van te voren aanmelden wordt op 

prijs gesteld, dat kan via 

Facebook of een telefoontje naar  

0516-541388 of  

cafedebrink@live.nl  
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Natuerferiening Bakkefean  
 

Natoer Nijs 
 

 

Overzicht:  maart 2016 

 

Vandaag (24 maart) kil, zwaarbewolkt en 

noordenwind.  Nog niet echt voorjaarsachtig. 

Toch zijn de naderende voorjaarstaferelen 

waarneembaar. Veel vogels zingen al luid, 

Planten springen uit de bodem en veel struiken 

staan in bloei.  De Noordenwind houdt de 

vogeltrek nog op “stil”. Zo heb ik de Tjiftjaf nog 

steeds niet gehoord… Wie wel? Kan zo maar 

veranderen hoor. Wel de eerste Witte 

Kwikstaarten in het dorp. Ook de Kneu laat het 

nog afweten (hierover straks meer).   

 

We hebben enkele dagen prachtig weer gehad 

met veel zon in maart. Dat leverde meteen al 

meldingen op van dagvlinders, zoals Citroentje 

en Kleine Vos. Ook een enkele Dagpauwoog. 

Kikkers laten zich wel al horen. De Heikikker 

(foto hieonder) is al hier en daar actief. 

Ook de paddentrek is weer op gang. De bekende 

plek is de Poostwei bij Beetsterzwaag. Collega’s 

van de natuurvereniging te Gorredijk hebben 

daar alweer enkele honderden meters afscheiding 

geplaatst om de padden geclusterd te vangen en 

zo de weg te laten oversteken. Geweldig werk!  

  

 

Dit keer wil ik het over kleine vinken hebben. 

In onze bosrijke omgeving staan ook veel berken 

en larixen. Deze bomen leveren veel kleine 

zaadjes die met smaak worden geconsumeerd 

door Sijs, Barmsijs, Kneu en Putter. Deze vinkjes 

zie je zo over het hoofd. Wel valt een troepje 

Sijsjes op door hun gekwetter langgerekte 

ge”tjiep”.  Barry van der Meulen stuurde mij een 

foto van een Sijs op de vetbollen in zijn tuin. Ook 

in andere tuinen zijn ze op de vetbollen gezien. 

Een welkome aanvulling op het menu in de koude 

winter! De zaden waren kort onbereikbaar als 

gevolg van de ijzel en juist op die dagen zagen 

we ze meer bij onze tuinen. Kennelijk hadden de 

vetbollen minder last van ijzel. De kleine vinkjes 

moeten toch wel om de twee uur eten omdat hun 

spijsvertering snel verloopt en ze de lange 

vriesnacht moeten overleven. Komt nog bij dat 

de winterdagen, waarin ze voedsel kunnen 

zoeken, zo kort zijn.  

 

Hierbij een korte beschrijving van de talrijkste 

kleine vinkachtigen: 

SIJS 

Een geelgroenig vogeltje: Man veel geel, vrouw 

en eerste-winter-vogels meer groenig en 

gestreept. Sommige jaren talrijk, andere jaren 

minder. Dit is afhankelijk van het voedselaanbod 

in de broedgebieden. Veel Sijzen komen uit noord 

en oost Europa en brengen hier de winter door. 

Soms is het seizoen betreffende zaadvorming 

niet goed gegaan en trekken ze massaal naar 

onze omgeving. We noemen dat invasie. Dat 

geldt ook voor Barmsijzen, Fraters, Kepen en 

Kruisbekken. Juist in onze directe omgeving is 

het aanbod van zaden dan erg goed, gezien de 

soms grote aantallen van deze vogels. In het 

dorp eten Sijzen vaak berkenzaden. U ziet, 

Berken zijn dus niet alleen maar lastig, gezien 

hun afval van bladeren, zaaddozen en losse 

zaden. Broeden van de Sijs komt wel voor bij 

ons, zij het in zeer klein aantal. 

 

BARMSIJS  

Een meer bruinige bovenzijde en een grijswitte 

gestreepte onderzijde. Opvallend is de zwarte 

keelvlek en het roodachtige voorhoofd. De 

Barmsijs wordt onderscheiden in twee aparte 

soorten: De Kleine en de Grote. De 

Witstuitbarmsijs laat ik achterwege omdat deze 

een erg zeldzame dwaalgast is. De Kleine is wat 

donkerder grijs op de borst en vooral de lichte  
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strepen op de vleugel  zijn bruingelig, terwijl de 

Grote Barmsijs vrijwel witte strepen heeft. De 

Grote heeft ook een lichtere borst.  

 

De geluiden zijn niet te onderscheiden: allebei 

roepen ze in de vlucht een herhaald “tjet, tjet 

tjet,tjet”. De Kleine broedt in zeer klein aantal 

o.a. op onze eilanden in naaldbossen. Ook bij ons 

is er de kans dat hij gaat broeden. Zo wordt de 

soort elk voorjaar wel roepend gehoord in de 

bossen bij ons, maar broeden is lastig te 

bevestigen. Tot op heden is me dat minder dan 

vijf keer gelukt in al die jaren. De Grote Barmsijs 

is uitsluitend trekvogel en wintergast in variabel 

aantal (weer afhankelijk van voedsel en dan al 

dan niet invasiegast). Ook dan worden berken- 

en larixbossen veelvuldig bezocht. 

 

PUTTER 

Eén van onze mooiste vogeltjes. De soort is de 

laatste jaren flink toegenomen en broedt o.s. ook 

middenin het dorp op een stevige tak van een of 

andere loofboom. 

 

 

De toename is ook een gevolg van het verbod op 

het vangen van deze vogeltjes. De zang is een 

wat “huppelend” zangetje dat niet opvalt, tenzij 

je dat geluid goed kent. Man en vrouw zijn gelijk 

getekend. Ook deze soort vormt in het naseizoen 

en de winter groepjes en foerageert dan ook in 

berken en larixen, maar ook op distels etc. 

(vandaar de andere naam Distelvink).  

 

KNEU  

Robyntsje in het Fries. De naam is afkomstig van 

de rossige borst. Verder een bruinige rugzijde. 

Het roepje is opvallend “knutterig”. De soort is in 

het noorden van ons land vrijwel afwezig en trekt 

dan naar het zuiden, zoals Zuid-Nederland, 

België en verder. Het vogeltje broedt elk jaar wel 

in het dorp, maar neemt sterk af. De soort broedt 

dan in dichte bosjes, bijv. coniferen, hulst etc. , 

maar vooral katten weten de soort te verstoren. 

Dat is althans wat een recent onderzoek heeft 

opgeleverd. Hier nog even een tip: probeer uw 

kat in het broedseizoen ’s-nachts binnen te 

houden, aangezien de meeste jonge vogels in de 

zeer vroege ochtend uitvliegen.  De vogeltjes 

vliegen dan zelfs naar de kat toe, omdat ze het 

verschil niet kennen. In de loop van de dag leren 

ze gelukkig snel bij, vooral door waarschuwingen 

van de ouders.  

 

FRATER 

Nog even de FRATER: een klein bruinig vogeltje 

dat vooral voorkomt op kruidenrijke kwelders aan 

zee. Bij ons zullen we dit vogeltje niet zien (of 

misschien soms). Ooit zag ik een groepje van 

deze soort op het Fochtelooerveen… 

Tot zover de kleinere vinken. 
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Hieronder een greep uit 

waarnemingen in onze omgeving. 

 

Vogels   

De vorige keer gemelde Dwerggors in het 

Wijnjeterper Schar is tot op heden nog steeds 

aanwezig.  Ik verwacht dat de vogel binnenkort 

wel weg zal trekken naar het noorden.  

De Houtsnip lijkt het goed te doen en wordt nog 

regelmatig gemeld. De zachte winter is hier zeker 

debet aan. Ook de IJsvogel wordt hier en daar 

nog gemeld. Verder veel activiteit van spechten 

en boomklevers. Vijf soorten spechten (!) zijn 

met wat geduld in enkele uren  waar te nemen in 

de Slotplaats. De Kleine Bonte lijkt wat veld te 

ruimen, maar is op Allardsoog nog wel te horen 

en te zien. 

 

Zoogdieren 

Eekhoorns worden regelmatig gemeld bij en 

achter de Slotplaats. Het gaat hier om de Rode 

Eekhoorn. Dat is onze inheemse soort. In veel 

gebieden wordt onze eigen Eekhoorn verdrongen 

door de Amerikaanse Grijze Eekhoorn, die een 

zgn. “exoot” is.   

 

Ook andere exoten, zoals Nijlgans en ook 

planten als Amerikaanse Vogelkers doen het 

hier erg goed en nemen steeds meer terrein af 

van onze inheemse soorten.  

 

Planten 

Bij zonnig weer alweer veel bloeiend 

Speenkruid. Ook veel bloeiende struiken als 

Sleedoorn, Wilg en straks Meidoorn. In gazons 

dan ook Ereprijs.  

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:  

0516-542017. 

  

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Koert Scholten 
benoemd tot erelid van de 

Natuerferiening Bakkefean 
 

Het bestuur van de Natuerferiening heeft 

unaniem besloten Koert te benoemen tot erelid 

vanwege zijn grote verdiensten voor de 

feriening. Tijdens de Algemene ledenvergadering 

op 22 april j.l. werd Koert hiermee verrast. De 

voorzitter, Douwe Klijnstra, sprak hem toe en 

bood hem een mooie bos bloemen aan. De 

toespraak werd ondersteund door een hartelijk 

applaus voor Koert van de leden, die van harte 

instemden met het voorstel Koert te benoemen 

tot erelid van de Feriening.  

Koert nam het blij verrast allemaal in dank aan 

en vertelde de vergadering met hoeveel plezier 

en voldoening hij zich altijd heeft ingezet voor de 

natuur in onze omgeving.  

 

Koert is al twee jaar na zijn verhuizing naar 

Bakkeveen begonnen met zijn activiteiten voor 

de Natuerferiening Bakkefean (toen nog Natuur- 

en Vogelwacht geheten). Een en dertig jaar 

geleden, ononderbroken actief! De meeste 

jaren was hij, met onderbreking, bestuurslid en 

voorzitter. Zijn verdiensten voor de vereniging 

omvatten echter nog veel meer. Koert 

inventariseert al jaren de vogels in onze 

omgeving, hij weet van de trek en van de 

broedplaatsen, ziet aan het gedrag van vogels of 

het broedgevallen zijn, hij kent de geluiden en 

weet precies welke vogels men waar mag 

verwachten.  

 

Hij blijft zich verwonderen over het voorkomen 

van bijzondere soorten en deelt zijn vreugde 

daarover met wie zijn excursies meemaken of 

wie zijn stukken leest in de Slûswachter of de 

website van de Feriening: het bekende 

Nijsgjirrich Natoernijs” (Koert kiest altijd voor 

“natoer”, anderen kiezen voor “natuer”; van het 

Fryske Wurdboek mag het allebei).  

 

Regelmatig verschijnen deze stukjes, sappig en 

heel leesbaar geschreven, een veelgelezen deel 

van de website en van de Slûswachter. Koert 

gaat daarmee door, ook al is hij uit het bestuur 

getreden om plaats te maken voor zijn zoon 

Sjouke. 

 

Het verdwijnen van de 

weidevogels in de weilanden 

van Bakkeveen, het verdwijnen 

van de Wielewaal, van zoveel 

soorten, het maakt hem treurig 

maar zijn toon in het Nijsgjirrich 

Natoernijs blijft positief. De 

laatste jaren bestudeert hij niet 

alleen vogels maar ook libellen, 

paddenstoelen, vleermuizen, 

planten. Zijn interesse voor de 

natuur kent geen grenzen.  

 

Ik kom hem wel eens tegen als 

ik aan de zwerf ben in bos of 

veld, en ik weet zeker dat ik 

niet de enige ben! Koert is ook 

al jaren de deskundige en 

enthousiasmerende 

excursieleider van de 

Natuerferiening.   

 

Een aantal keren heeft hij, tenslotte, lezingen 

verzorgd over zijn vogelwaarnemingen, waarbij 

hij het publiek soms liet raden: welke vogel zien 

we hier? welke vogel horen we hier? Hij weet te 

vertellen over veel details van het vogelleven: de 

zang, de alarmroep, het paren, het broeden, het 

voedsel, het grootbrengen van de jongen, de 

trek. Zo deelt hij zijn grote kennis genereus met 

anderen en weet hij belangstelling te wekken 

voor de natuur.  

 

Alle reden om hem eens flink in het zonnetje te 

zetten.  

Koert, bedankt!  
 

Claartje Slofstra-Bremer 
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NATUERFERIENING  BAKKEFEAN 
 
Oproep voor een ledenvergadering  
 
op Dinsdag 19 april 2016  
 

Aanvang 19.30 uur in Dúnhoeke 

 
De agenda is als volgt:  

1. Vaststellen agenda 

2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 22 maart 2016 

3. Wijziging van de statuten overeenkomstig het ontwerp dat door Breuker Vellinga en 

Wiersma Netwerk Notarissen is opgemaakt; 

4. Machtiging van iedere bestuurder van de Vereniging en iedere persoon die op het moment 

van het gebruik van deze volmacht werkzaam is op het kantoor van Breuker Vellinga en 

Wiersma Netwerk Notarissen voornoemd, zowel samen als ieder afzonderlijk, om de 

statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en verder om alle handelingen te 

verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de besluiten.  

5. Wat verder ter tafel komt 

6. Rondvraag en sluiting 
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Lezing over nachtvlinders. 
 

Tijdens de ledenvergadering van de 

Natuerferiening hield Gerrit Tuinstra van 

Landschapsbeheer Fryslân een interessante 

lezing over nachtvlinders. Een niet alledaags 

onderwerp! Het werd duidelijk dat hier een 

wonderlijke wereld bestaat die heel veel meer 

omvat dan wat de meeste mensen denken: 

alleen maar grijsbruine motten…  Nee.  

 

 
Gerrit Tuinstra 

 

Het onderscheid tussen dag- en nachtvlinders is 

niet makkelijk. In het algemeen vliegen de 

dagvlinders overdag en de nachtvlinders ’s 

nachts, maar er zijn uitzonderingen! Een ander 

verschil zit ‘m in de voelsprieten: deze eindigen 

bij de dagvlinders in een knopje, bij de 

nachtvlinders niet. Dagvlinders houden hun 

vleugels in rust verticaal omhoog, tegen elkaar 

bijna, en nachtvlinders leggen in rust hun 

vleugels omlaag, over het lichaam (als een 

dakje). Bij dagvlinders zijn de achtervleugels 

zichtbaar, bij nachtvlinders niet.  

 

Nachtvlinders zijn in te delen in soorten; in de 

eerste plaats micro en macro vlinders.  

Er zijn zeer veel meer soorten nachtvlinders dan 

dagvlinders: enkele duizenden nachtvlinders, 

tegenover 70 soorten dagvlinders die hier 

voorkomen.   

 

Sommige soorten vlinders zijn trekkers; zij 

vliegen vanuit Noord Afrika naar het noorden, tot 

in het zuiden van Zweden. Zij leven langer dan 

de gemiddelde vlinder, die rond de 10 dagen 

leeft. Ook sommige nachtvlinders trekken.  

Gerrit vertelt welke rupsen van nachtvlinders 

leven van welke waardplanten; iedere soort heeft 

eigen voorkeuren. Als vlinder hebben ze een 

roltong waarmee ze de nectar uit bloemen 

kunnen halen.  

 

De beelden die getoond werden waren zeer fraai. 

Nachtvlinders kennen prachtige soorten met 

grillige vormen (vlinders als een helikopter en 

met donzige vacht, of lijkend op een rond 

berkenstammetje) en bijzondere kleuren (we zien 

paars, oranje, blauw, rood, groen, wit…felle 

contracten vaak). Een heel bijzondere is 

bijvoorbeeld de doodshoofdvlinder, die op de kop 

een tekening heeft als een doodshoofd.  

 

Binnen de soorten micro en macro nachtvlinders 

zijn er families te onderscheiden, zoals 

bijvoorbeeld de wortelboorders, de houtboorders, 

de eenstaartjes, de uilen, de spanners, de 

wespvlinders e.a.  

Alle stadia  van ontwikkeling werden getoond en 

besproken: larf, pop of cocon, roep of rups, 

vlinder. Er wordt wel 4 à 5 keer verveld door 

cocon en rups.  

De micro vlinders zijn ongelooflijk klein, soms 

een spanwijdte van slechts één of enkele 

millimeters….  

 

Nachtvlinders zijn het beste op te sporen in het 

rupsenstadium; we krijgen te zien hoe ze het 

blad gebruiken door zich er in slingers in te 

vreten (mineren).  

 

Tuinstra liet tenslotte zien hoe men nachtvlinders 

kan observeren: overdag in het veld kun je 

‘dagactieve nachtvlinders’ tegenkomen en met 

een vlindernet vangen om te bekijken. ’s Nachts 

kan men een wit scherm oprichten in een 

kansrijk gebied, er een speciale felle lamp op te 

zetten (op accu natuurlijk) en dan ziet men de 

nachtvlinders zich op het felverlichte witte 

scherm zetten. Of: een boom aanstrijken met 

een zoet en kleverig mengsel, daar komen ze de 

nectar opzuigen. Of: een scherm vol eierdozen 

plaatsen, daar kruipen ze dan in.  

 

Gerrit heeft een eigen collectie aangelegd van 

nachtvlinders, in ‘kistjes’: draagbare platte 

vitrines.  In de pauze werden deze bezichtigd.  

De aanwezigen hebben zeer genoten van deze 

boeiende presentatie!  

 

Claartje Slofstra 
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Nieuws van Brassband Opsterland 

 

Voorjaarsconcert 
 

16 April is het voorjaarsconcert van 

BBO, in De Mande in Bakkeveen. Aanvang 20:00 

uur. Entree € 5,- Wij zullen een zeer gevarieerd 

programma ten gehore brengen. Met o.a. de 

volgende nummers: 

 Rosanna, bekend van Nick en Simon 

 Let my try again, solist Roel de Vries 

 Stairway to Heaven, bekend van de Britse 

Rockband Led Zeppelin, met gitaarsolo van 

Jens Reijenga 

 Taps in Tempo, solo op xylofoon door Jelke 

Meijer 

 

Naast het muzikale gedeelte van BBO zal Jan Dirk 

van der Meulen uit Wijnjewoude voor u optreden. 

 

Al met al zal het een prachtige avond worden en 

willen wij u alvast van harte welkom heten! 

Jeugdorkest 
Sinds 12 maart heeft Brassband Opsterland ook 

een eigen jeugdorkest met 9 leerlingen, dit onder 

leiding van Martine Reijenga. 

Het jeugdorkest zal op het voorjaarsconcert een 

aantal werken ten gehore brengen en zal er 

samen met het “grote“ orkest opgetreden 

worden. Daarnaast zal deze avond de officiële 

naam van het jeugdorkest bekend gemaakt 

worden. 

 

Website BBO 

Brassband Opsterland heeft ook een eigen 

website. Benieuwd? 

 

 www.brassbandopsterland.nl 
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Openluchtzwembad 

Dúndelle 
 

Open vanaf 27 april 13.00 uur 
 

U kunt online een zwemabonnement of leskaart kopen: www.dundelle.nl  
 

Vanaf donderdag 17 april kunt u ook persoonlijk langs komen bij het zwembad om uw kind in te schrijven 

en abonnementen te regelen. Wij staan u dan graag te woord op dinsdag – donderdag – zaterdag of 

zondag tussen 13.00 – 16.00 uur. Betaling bij voorkeur met pin.  

 

NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 2000 

vallen niet meer onder een gezinsabonnement. Zij 

zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen. 

 

 

Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen voor de volgende diploma’s: 

 

De minimum leeftijd voor 

deelname aan de zwemlessen 

is 4 jaar voor 1 januari 2016. 

De houder van een leskaart 

moet tevens in het bezit zijn 

van een geldig abonnement. 

 

Leskaart A            € 91.00 

Leskaart  B – C     € 71.00  

Zwemvaardigheid  € 71.00 

 

Voor vragen kunt U bellen 

naar Dúndelle. 

telefoonnummer 0516 541493 

en vragen naar Engel Nijholt 

www.dundelle.nl 

  

Abonnementen

  

Voorverkoop  

t/m 4 mei 

Seizoen 

Individueel €   72.-- €   77.-- 

Gezinsabonnement € 164.-- € 185.-- 

A diploma 

3 x per week  

In overleg alle 

dagen 

mogelijk 

17.15 – 17.40 

17.40 – 18.05  

18.05 – 18.30 

 

B diploma 

2x per week 

Dinsdag, 

Woensdag en 

Donderdag 

17.40 – 18.05  

18.05 – 18.30 

 

C diploma 

2x per week 

Dinsdag, 

Woensdag en 

Vrijdag 

18.05 – 18.30 

Zwemvaardigheid I Woensdag 18.35 – 19.00 

Zwemvaardigheid II Woensdag 19.00 – 19.30 

Zwemvaardigheid III Woensdag 
19.00 – 19.30 Op maandag of 

donderdag extra les (conditie) 

Trimmen voor 

volwassenen 
Woensdag 19.30 – 20.00 

Volwassenen  

herintreders 
Woensdag 

Groepsindeling afhankelijk 

deelname 
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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 

 

  

Wij hebben een showmodel staan bij tuincentrum Hans Menken  

www.annoshoutbouw.nl 
 

http://www.annoshoutbouw.nl/


33 
 

Speel-o-theek 

”De Speelbak” 
 

Een speel-o-theek is een soort bibliotheek waar 

je speelgoed kunt lenen. Ook in Bakkeveen is een 

speel-o-theek, namelijk ‘De Speelbak’. Bij De 

Speelbak kunnen kinderen samen met hun 

ouders speelgoed uitzoeken dat ze een maand 

lang gratis thuis mogen hebben.  

Zo heb je altijd iets nieuws in huis!! 

 

Bij speel-o-theek de Speelbak draait alles om 

spelen!  

Spelen is erg belangrijk voor kinderen. Door 

te spelen, leren ze hoe de wereld in elkaar 

steekt, ze ontdekken, oefenen en leren. Ook 

prikkelt spelen de fantasie.  

 

Vrijwilligers van de speel-o-theek stellen het 

speelgoed beschikbaar om te bekijken en uit te 

proberen. Bij de speel-o-theek leen je speelgoed 

dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind.  

Van  

 loopwagen tot waveboard,  

 van Playmobil tot een puzzel,  

 van bordspellen tot een spelcomputer 

(Wii/Xbox),  

 van poppenwagen tot buitenspeelgoed,  

er is voor iedereen wel iets te vinden!  

 

Natuurlijk is de speelotheek niet alleen voor 

kinderen en ouders, ook opa’s, oma’s of 

bijvoorbeeld gastouders zijn van harte welkom.  

 

De Speelbak is elke eerste woensdag van de 

maand open van 15.15 uur - 17.30 uur en is te 

vinden in De Dúnhoeke, bij de sportvelden en de 

peuterspeelzaal. 

Kom gerust eens langs! 

 

Uitleendata: 

* 13 april (De uitleen van april is op 

woensdag 13 april omdat de zaal de week 

ervoor als stembureau wordt gebruikt.) 

* 4 mei 

* 1 juni 

* 6 juli 
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Voorjaar en eerste lammetjes 

op de heide van Bakkeveen 
 

Langere dagen, prachtige vogelconcerten en… 

lammetjes! Het is voorjaar en dat beleef je op de 

heide optimaal. Het Mandefjild bij Bakkeveen is 

een groot bosgebied met heide en vennen, maar 

staat vooral bekend om de zandverstuiving.  

 

Op zondag 10 april van 10.00 tot 

12.00 uur organiseert It Fryske Gea hier een 

excursie waarbij het voorjaar centraal staat. Een 

kudde Drentse heideschapen helpt met beheren en 

heeft in deze tijd van het jaar lammetjes in de 

Schaapskooi.  

 

Mee op voorjaarswandeling? Geef u uiterlijk 

vrijdag 8 april voor 12.30 uur op via 

www.itfryskegea.nl of  

tel. 0512-381448.  

 

Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op 

vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- 

(t/m 12 jaar €2,-). 

 

Drentse heideschapen en Exmoorpony’s 

We wandelen vanaf de schaapskooi over de heide. 

Op het open heidelandschap groeien vrijstaande 

berken en grove dennen. De kudde grazende 

Drentse heideschapen helpt It Fryske Gea met het 

beheren. Ze krijgen hierbij hulp van Exmoorpony’s.  

 

De dieren zorgen ervoor dat de heide niet 

verdwijnt door gras en jonge bomen tussen de 

heide op te eten. Zo krijgt de heide de kans om elk 

jaar weer haar kleurenpracht te laten zien en 

worden bijzondere dier- en plantensoorten 

behouden.  

 

 
De schapen hebben aan de rand van het terrein 

een eigen schaapskooi waar ze de nacht 

doorbrengen. Misschien nemen we er wel een 

kijkje, want het is lammertijd en de jonge dieren 

zijn volop te bewonderen.  

 

Horen we daar Beethoven? 

De Heide fan Allardseach is het terrein van de 

geelgors. Deze vogel voelt zich goed thuis in het 

heidelandschap met berken en grove dennen. 

Wanneer u goed luistert klinkt zijn zang net als de 

eerste tonen van de vijfde symfonie van 

Beethoven. Benieuwd naar deze muzikale vogel? 

Met dit ezelsbruggetje gaat de aanwezigheid van 

dit knalgele vogeltje niet meer aan u voorbij. 

http://www.itfryskegea.nl/


35 
 

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. 
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Contractverlenging Hoofd- en Jeugdtrainer 

Afgelopen periode hebben wij het contract met 

Gerard van der Ploeg (selectie senioren) weten te 

verlengen met 1 seizoen + optie voor een 3e 

seizoen.  

 

Daarnaast hebben we het contract met Jeugd 

Trainer Marcel Loer kunnen verlengen met nog 

twee jaar (medio 2018). Marcel gaat ook de 

functie van Hoofd Jeugd Opleiding invullen en 

gaat naast training van de C junioren en D 

pupillen ook ondersteuning geven bij de E en F 

Pupillen. Tevens maakt Marcel deel uit van de 

Jeugdcommissie in de functie van Lid 

voetbaltechnische zaken. 

 

Het Bestuur is hier erg mee ingenomen en wenst 

beide trainers heel veel succes.  

 

Sponsor-/ Ledenavond met gastspreker 

Herman van Dijk 

Op maandag 18 april a.s. organiseren wij 

een sponsor-/ ledenavond. Tijdens deze avond 

kunt u, onder het genot van een hapje en een 

drankje, luisteren naar gastspreker Herman van 

Dijk (oud scheidsrechter betaald voetbal en 

huidig teammanager SC Heerenveen).   

 

Inloop is vanaf 19.30 uur, het 

officiële programma start om 20.00 

uur in onze kantine.  
  

Mocht u van plan zijn te komen op maandag 

18 april, wilt u ons dat dan laten weten 

via:  v.v.bakkeveen@ziggo.nl  (VOL=VOL !)  

 

PS: Ook ouders van (jeugd)leden zijn van harte 

welkom ! 

 

Planning kantinediensten en 

scheidsrechters 

De planning voor kantinediensten en 

scheidsrechters staat op onze website. 

Het is een ieders verantwoording om aanwezig te 

zijn op de gezette tijden. Mocht je verhinderd zijn 

ruil dan met een ander en geef dit door op 

vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl. Dit voorkomt 

teleurstelling en veel ergernis. Scheidsrechters 

dienen minimaal 15 minuten voor aanvang van 

de wedstrijden aanwezig te zijn. Laten we er 

weer een mooi voetbal seizoen van maken. 

 

Nieuwe kleding Pupillen en Junioren 

Vanaf 19 maart jl. zijn alle Pupillen en Junioren 

i.s.m. onze nieuwe kledingleverancier MUTA 

Sport voorzien van nieuwe trainingspakken en 

tassen.   

   

Ondersteuning Jeugdcommissie 

Wij zijn nog op zoek naar 1 of 2 personen die 

bepaalde taken, zoals o.a. het up-to-date houden 

van onze (jeugd) ledenadministratie, af en toe 

ondersteuning op de zaterdagmorgen etc. zouden 

willen/kunnen verrichten t.b.v. onze (groeiende) 

jeugdafdeling.  Voor meer info graag contact 

opnemen met Evert Fokkema of Moriah Valk. 

   

Het bestuur. 

  

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

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

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

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

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

Bestuurslid Janny Kootstra 06-22045573 kootstrajj@hotmail.com 

 

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

  

Jeugdcommissie 

Voorzitter/ wedstrijdsecr. Jeugd Evert Fokkema 06-27308165 vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

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

 

Wedstrijd consul:  J. van der Meulen 0516-541736 

 

 
 

 
 

Voetbalvereniging Bakkeveen 
Opgericht juni 1929 
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VI Voetbalweken 
 

De VI Voetbalweken V.V.Bakkeveen zijn dit jaar 

van: 

 18 juli t/m 22 juli     9 - 12 jarigen 

 25 juli t/m 29 juli    12- 15 jarigen 

 

Je hoeft geen lid te zijn van een 

voetbalvereniging mee te mogen doen 

 

Wil je mee doen dan kun je opgeven via 

www.hollandsevoetbaldagen.nl  of zie bij 

www.vvbakkeveen.nl . 

 

Wat kan je als vrijwilliger ook doen om de VI 

Voetbalweken V.V.Bakkeveen te laten slagen. 

 Ondersteuning / commissielid worden van de 

VI Voetbalweken V.V.Bakkeveen. 

 Helpen bij de op- , af- bouw van de tenten 

 Helpen met het plaatsen en opruimen van de 

hekwerken om de tenten.  

 Helpen bij het inrichten van de kantine 

 Helpen ‘smorgens bij het ontbijt: van 07:45 

uur t.e.m 09:30 uur 

 Helpen  ‘savonds bij het ontbijt: van 17:00 

uur t.e.m. 19:30 uur 

 Helpen bij het uitdelen van het warm eten: 

van 12:45 uur t.e.m. 14:15 uur 

 Kantinedienst  ‘savonds doen: van 20:15 uur 

t.e.m. 11:00 uur 

 Kantinedienst doen bij opening op 

maandagmorgen: van 09:00 uur t.e.m. 

11:00 uur  

 Schoonmaakdienst ‘smorgens en overdag en 

‘savonds van de kleedkamers en kantine 

 Schoonmaakdienst overdag omgeving van de 

gebouwen en velden 

 Sponsoren zoeken en aanbrengen 

 Kleedkamers, kantine, velden en omgeving 

opfrissen vooraf aan de VI Voetbalweken 

 Na de VI Voetbalweken alles weer mee op te 

ruimen en o.a. de kantine weer in te richten 

 

Je kunt je opgeven bij: 
 Rinse Melles tel. 541918 of  

r.melles@hetnet.nl  

 Thekla Baron tel. 0629158984 of  

theklabarones@hotmail.com

 

 

http://www.hollandsevoetbaldagen.nl/
http://www.vvbakkeveen.nl/
mailto:r.melles@hetnet.nl
mailto:theklabarones@hotmail.com
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      Mjumsterwei 8 9243 SJ  Bakkeveen 0516 541777 

 

            Groot project: mode 

 

Elk jaar staat bij ons op school de maand april in het teken van een groot project voor de 

hele school. Het ene schooljaar werken we met groep 1 t/m 8 aan een musical en het 

andere schooljaar werken we aan een groot project dat meestal wordt afgesloten met een 

tentoonstelling. Zo hebben we een afwisselend programma. 

 

Dit schooljaar was het thema: mode. We kregen begeleiding van 

Marjan Deenen, docente beeldende kunst en vormgeving bij 

Ateliers Majeur. 

Er werden tassen, hoeden, 

sieraden en complete 

kledingstukken ontworpen en 

gemaakt. Onze hal lag vol met 

allerlei stoffen en andere 

materialen. (denk ook aan plastic 

met bubbeltjes) Ook zijn we o.a. 

naar kapsalon “Greatz Hair” 

geweest en schoonheidssalon 

“Zomooi” Dit was erg waardevol en 

gezellig! 

 

Vlak voor Pasen hebben we ons project afgesloten met een 

prachtige modeshow, gelopen 

door alle kinderen van groep 1 

t/m 8. Zij mochten op de rode 

loper hun creaties tonen en een 

“pose” laten zien. Tot slot was er nog een tentoonstelling in de 

klassen.                   

        

We kunnen terug kijken op een geslaagd project! 

 

De Oanrin,  de school die er toe doet! 
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CBS Betrouwen 
  

Mjûmsterwei 12  

9243 SJ  Bakkeveen 

0516-541463 

  

www.betrouwen.nl 

info@betrouwen.nl 

Groep 7/8 naar Amsterdam 
  

Op dinsdag 29 maart is groep 7/8 naar Amsterdam gegaan. 

In het kader van het vak TECHNIEK gingen we NEMO bekijken en beleven. 

Maar de excursie begon met een treinreis van ongeveer 2 uur. 

Voor veel kinderen van onze school een eerste kennismaking met de trein. 

In Amsterdam aangekomen, liepen we meteen naar NEMO. 

NEMO is een plek waar je van alles te weten kan komen over techniek en wetenschap. 

En je mag overal aankomen. 

En proefjes doen. Of experimenten (zoals een heuse KETTINGREACTIE) meemaken. 

Kortom: een geweldig uitdagende plek om uren van te genieten. 

Na ons bezoek aan NEMO liepen we naar de Dam. Ook dát moest iedereen natuurlijk beleven. 

En omdat we tóch in onze hoofdstad waren, wilden we uiteraard ook met een rondvaartboot door de 

grachten varen.  

De trein bracht ons om 20.00 uur terug in Heerenveen, waarna we weer naar Bakkeveen gingen. 

Het was in alle opzichten een TOPDAG! 

En nu nog een KETTINGREACTIE bouwen en uitvoeren in onze eigen school. 

  

  

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!” 
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Dorpsfeest Bakkeveen 

 
Beste dorpsgenoten, 

 

Over enkele maanden is het weer zover, zet de 

data al vast in uw agenda en op de kalender….. 

Van 26 t/m 29 mei barst het dorpsfeest los! 

 

Het bestuur is de afgelopen maanden erg druk 

geweest met het programma voor deze dagen. 

 

De eerste opzet ziet er als volgt uit: 

 Donderdag 26 mei 

o Middag: fietstocht 

o Avond: buurtspelen, na afloop 

prijsuitreiking in de tent 

 Vrijdag 27 mei 

o kindermiddag; mini faute partie 

o Avond: Faute Partie, kom zo Faut 

mogelijk! 

 Zaterdag 28 mei 

o Zeskamp voor buurten en 

vriendengroepen 

o Top 100 band; Groove department 

 Zondag 29 mei 

o zondagmiddag matinee voor de hele 

familie, met het rad van Fortuin en 

Folkert Hans Tolsma voor de muzikale 

omlijsting. 

 

Natuurlijk is er weer kermis. 
 

Alle festiviteiten vinden plaats in en om de 

feesttent die op het parkeerterrein bij de 

sportvelden staat. 

 

Zeskamp 

Voor de zeskamp kunnen zich 12 teams opgeven, 

dus als je mee wilt doen met je buurt of 

vriendengroep, geef je dan snel op bij 

onderstaand mailadres. 

 

We hopen op mooi weer, een gezellig publiek en 

veel plezier! 

sdbakkeveen@home.nl (voor opgaves, vragen, 

ideeën en aanmelding als vrijwilliger) 

  

 

Tot in de feesttent, 

  

Bestuur stichting dorpsfeest Bakkeveen. 

Rinske Kootstra, Gert Noord, Chris Fokkema, 

Saskia Veenstra, Evert de Jong en  

Harm Boonstra. 

 

  

mailto:sdbakkeveen@home.nl
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Voorzitter: Gonda Reinderink 

Lange Singel 11  542381 

Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, 

 Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 

Penningmeester: Mariëlle van Aalst  

     Lange Singel 24 0516-858089 

Bestuurslid: Adja Hoogvorst   541335 

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com 

 

Maandags  LESTIJDEN    Dinsdags: 

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

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

Leiding: Geke Houwer Haulerwijk  422986 

 

In verband met de schoolvakantie in mei, 

die dit jaar van 30 april t/m 8 mei 2016 

loopt, vervallen de gymlessen van Kwiek 

in week 18.  

 

Vanaf maandag 9 april 2016 gaan een 

aantal leden in de gymlessen met volle 

energie weer aan hun conditie werken.  

 

Ook Pinkstermaandag 16 mei 2016 

vervallen de gymlessen van Kwiek. 
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Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. 
 

Opbrengst van de collecte  
De directeur van Amnesty Nederland, Eduard 

Nazarski, schreef onlangs: “Mensenrechten zijn 

als de kanarie in de kolenmijn: als je tijdig 

ingrijpt als zij worden geschonden, kun je 

enorm veel ellende voorkomen. De afspraken 

die we met elkaar over dat ingrijpen maakten 

zijn heel concreet: spreek repressieve regimes 

aan op schendingen; lever geen wapens aan 

strijdende partijen die daarmee mensenrechten 

ernstig schenden; bied vluchtelingen 

bescherming en een toekomstperspectief.”.   

 

Dit jaar is het prachtige bedrag van  

€ 1.127,09 opgehaald  

(Bakkeveen: € 492,19; Ureterp: € 376,54; 

Wijnjewoude: € 20,55; Siegerswoude: 

€ 237,81).  

Amnesty dankt iedereen van harte voor de 

geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle 

vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor 

deze collecte. Door uw steun kan Amnesty de 

kanarie in onze kolenmijn in leven houden! 

 

Namens de werkgroep Amnesty International 

Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra. 

 

Vogelgeluiden in Bakkeveen 
 

Op zoek naar de vogels in het bos achter de 

Slotplaats in Bakkeveen met vogelkenner 

Koert Scholten. 
Tijdens een ontspannen maandagavond-

wandeling staat Koert stil bij de vogelgeluiden 

die op 18 april tussen 19:00 – 21:00 uur tot 

ons komen. 

Met de verrekijker proberen de deelnemers de 

verschillende vogels goed in beeld te krijgen. 

Men zal worden verrast door de vele soorten die 

actief zijn. 

 

Koert gaat om 19:00 uur van start op het 

parkeerterrein van Natuurmonumenten aan de 

Foarwurker Wei 3, naast de Slotplaats, in 

Bakkeveen. 

 

De deelname is gratis en men mag zich 

aanmelden via  

www.bibliotheekdrachten.nl, of  

bellen 0512-512680 of  

aan de balie van de bibliotheek in Drachten 

(maximaal 15 personen) 

http://www.bibliotheekdrachten.nl/
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Kerkdiensten It Keningsfjild  
 

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

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 
 

Zondag 24 april 
 

De Mande B’veen 10.30 uur Mevr. T. Hoogesteger Anders-dan-Anders- Dienst. 

Zondag 24 april 
 

Siegerswoude 09.30 uur ds. J. Bolt, Drachten  

Zondag 1 mei 
 

De Mande B’veen 09.30 uur 
ds. Jak Verwaal 
 

Dienst van It Keningsfjild & 
**Tienerdienst** 

Donderdag 5 mei Siegerswoude 10.00 uur Mevr. T. Hoogesteger 
Dienst van It Keningsfjild  
Hemelvaart 

 
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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Wie niet in wonderen gelooft,  is geen realist... 

 
Mevr Moggherini moest er van huilen. Haar tranen 

waren echt en gemeend door de schrik en de 

angst. Mevr Moggherini is euro-commissaris voor 

buitenlandse zaken en zij was op bezoek in 

buitenland, ik meen Jordanië. Toen kwam het 

nieuwsbericht binnen op een persconferentie dat in 

Brussel, nog geen 100 meter naast haar kantoor in 

Brussel, een bom was ontploft, evenals twee 

bommen op het vliegveld van Zaventem. Na Parijs, 

nu Brussel. Brussel nog wel. Naast de hoofdstad 

van EU en NAVO, ook de gezellige stad van 

Chocolade en van vele biersoorten...   

 

Mevr Moggherini werd getroost door de sjeik van 

Jordanië. Hij keek wat meelijwekkend naar haar, 

want in Jordanië en omgeving wordt de waarde 

van een mensenleven geheel anders ingeschat. En 

dan te bedenken dat mevr. Moggherini een 

gestaalde communist is. Zij is omhoog geklommen 

in de keiharde kaders van de Partij, heeft het 

politburo bereikt zonder ooit een traan te laten. 

 

MENEER  TEN GOEDE: EEN VERHAAL     

Ooit las ik dit verhaal. Na het jaar 70, nadat de 

stad Jeruzalem grondig was verwoest door de 

Romeinen, waren de Joden en de Christenen 

volledig onderwerpen aan het Romeinse gezag.  

Geen enkele vorm van zelfbeschikking was nog 

over. Onderwijs, belasting, cultuur of religie werd 

bepaald door Rome. In geval van problemen of 

spanningen met Rome werd meneer Ten Goede op 

pad gestuurd.  

 

Zo kreeg hij een keer een kist met goud en 

sieraden mee , op weg naar Rome, om de keizer 

gunstig te stemmen. Met de boot op weg naar 

Rome, voer de boot halverwege de haven van 

Sicilië in, om aldaar te overnachten in de herberg 

bij de haven. Plaatselijke dieven kregen in de 

gaten dat de kist gevuld was met rijkdommen. De 

dieven stalen de rijkdommen en vulden de kist met 

stoffig Siciliaans zand.  

 

Eenmaal in Rome, mocht meneer Ten Goede bij de 

keizer komen. Meneer Ten Goede opende de kist 

met schatten, om te merken dat hij nu stoffig zand 

in de kist had. Met een rustig gebaar – en denkend 

“ook dit keert wel ten goede” - zei hij : hierbij ons 

geschenk voor U, o keizer..! En er woei wat stof 

door de keizerlijke zaal.  

 

De keizer wilde Ten Goede al ter plekke laten 

onthoofden, toen een generaal tussen beide kwam. 

Voordat u hem onthoofdt, mag ik dit stof eens 

gebruiken in mijn oorlog met de Germanen, 

keizer?  Dat mocht. Het stof bleek de ogen van de 

Germanen te verblinden, zodat de oorlogen 

gewonnen werden: Rome was een kolonie 

(=Keulen) rijker. Meneer Ten Goede mocht terug 

naar Jaffo, zelfs met twee kisten gevuld met goud.  

 

Op de terugreis werd opnieuw in de haven van 

Sicilië aangemeerd. De dieven vernamen van het 

succes van meneer Ten Goede. Nu gingen zij ook 

naar Rome, met wel tien kisten stof. Maar de 

keizer vertrouwde de Sicilianen niet. Hij liet ze ter 

plekke onthoofden.  Eenmaal in Jaffo aangekomen, 

bracht meneer Ten Goede het goede nieuws. Voor 

even was de nood geweken. Bovenal deed hij zijn 

naam eer aan. Het werd een gezegde. Wie weet, 

keert zich ook dit ten goede... Want wie niet in 

wonderen gelooft, is geen realist. 

 

Ik hoop dat mevr. Moggherini zich snel herpakt. De 

tranen zijn begrijpelijk, maar wie weet dat deze 

tegenslag nog niet het einde is…… Er is wellicht 

wat meer geloof nodig - ten Goede -, omdat 

Brussel het alleen met chocolade en bier niet zal 

redden…… 

Ds Jak Verwaal 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaakclub Bakkeveen uit de gevarenzone. 

Schaakclub Bakkeveen verkeerde vóór de 

wedstrijd tegen Sneek -3 in de 1e klasse B van de 

Friese Schaakbond een beetje tussen hoop en 

vrees. Een overwinning tegen de Sneekers, de 

nummer 2 uit de klasse, zou de Opsterlanders uit 

de degradatiezone halen, terwijl een nederlaag één 

ronde voor het einde van de competitie, een 

behoorlijke kans op degradatie naar de 2e klasse 

op zou leveren. Met een gesloten teamprestatie 

wist Schaakclub Bakkeveen de concurrent uit 

Sneek met 6½ - 1½  ruim voor te blijven, terwijl 

daarmee ook volgend seizoen uitgekomen kan 

worden in de 1e klasse. 

 

Het begin was voor Bakkeveen. Aan bord 2 had 

Dirk Müller plaatsgenomen. Hij bleef deze avond 

aan dit bord de enige. Zijn geplande tegenstander, 

Falco de Boer, arriveerde niet tijdig zodat het 

eerste punt voor Bakkeveen al zonder spelen 

binnen was: 1-0.  

 

Aan bord 5 speelde Robin Baines met zwart een 

gedegen partij waarin hij een pion van Wytze van 

der Zee buit kon maken. Omdat de overgebleven 

lopers van ongelijke kleur waren liep de partij 

desondanks naar remise: 1½  - ½.  

 

Menno-Peter van der Meer, die op bord 8 met 

wit voor de verhinderde Gerrit Meppelink 

speelde, had meer initiatief dan zijn tegenstander, 

Dirk Schild. Deze verdedigde echter secuur, zodat 

ook deze partij naar een remise liep: 2-1. Voor de 

overige partijen maakten de spelers zich op voor 

een lange zit, omdat de meeste stellingen op dat 

moment gelijkwaardig waren. Leek Bakkeveen nog 

lang op een gelijkspel of kleine overwinning aan te 

koersen, aan het einde van de avond veranderde 

dit beeld volkomen.  

 

Aan bord 6 kon Jaap Weidema met wit zijn 

stukken steeds meer in de stelling van Huub van 

der Zweep manoeuvreren. Toen dat 2 torens 

werden kon Jaap een geslaagde mataanval 

uitvoeren: 3-1.  

 

Op het bord daarnaast, het zevende, moest Ben 

de Vries met zwart een gevaarlijke koningsaanval 

met dame en twee lopers over zich heen laten 

gaan. Ben verdedigde actief en kon daarna de 

brokken bij zijn tegenstander Hielke Gorter, met 

winst als gevolg, opruimen toen diens aanval niet 

doorsloeg: 4-1.  

 

Jorn Brouwer had het met wit op bord 4 met 

Jan-Hans de Jong te doen. De Jong bood al vroeg 

remise aan maar Jorn had een surplus aan ruimte 

terwijl de koning van zwart niet geweldig stond. In 

het eindspel wist Jorn, inmiddels Fries Kampioen 

bij de A-jeugd, de buit fraai binnen te halen: 5-1. 

 

Bakkeveen sterkste, Milan Heller, had aan bord 

3 met zwart in Frits Pen een taaie tegenstander. 

Milan won een pion en daarna, na lang organiseren 

en vele tussen-zetten, een tweede. Dat was voor 

Pen niet meer te verdedigen: 6-1.  

 

Bauke Hoogstra was in de opstelling op bord 1 

terechtgekomen. Hij speelde de zwarte stukken 

tegen Sneek’s beste, Ralph Zijlma. Dat ging zeer 

goed, zodat Bauke een verdiende remise binnen 

kon slepen; 6½  - 1½ voor Bakkeveen. 

 

In de stand komt Schaakclub Bakkeveen, omdat in 

deze ronde wederom “iedereen” van “iedereen” 

won, nu op de 2e plaats terecht. Vier punten achter 

de schakers van Westergoo, dat voor het 

kampioenschap nu niet meer in te halen is. Ook 

niet door Bakkeveen, dat nog op zaterdag 16 

april a.s. in Heerenveen tijdens de afsluitende 

competitieronde, de degens met de Noord-Friezen 

kruist. 
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ANBO-nieuws 
 

Op vrijdag 18 maart hebben we een geweldige 

muzikale middag gehad.   

 

Tsjirmerij Folk   
heeft geweldig gespeeld en we zijn in vele landen 

geweest.  Fijn dat er zoveel leden waren.   

 

We kijken nu uit naar een reisje op vrijdag 

29 april.  We gaan met firma Wiebenga een leuk 

reisje maken naar Hindeloopen.  Het ligt in de 

bedoeling dat ook mensen uit Beetsterzwaag mee 

gaan.  Dan krijgen we hopelijk de bus vol 

waardoor het reisje ook niet al te duur wordt.  

 

Bij het Regio bureau van de ANBO stuurt men 

tegenwoordig de uitnodiging rond, dus houdt uw 

mailbox in de gaten.  Degene die geen computer 

heeft kan nog een uitnodiging van ons 

verwachten   (maar ik heb geen idee wie er een 

uitnodiging per mail ontvangt; in Opsterland-Oost 

worden in totaal 55 uitnodigingen per mail 

verstuurd!!! Dus  LET OP!!!)   

 

Misschien is het een goed idee dat we deze keer 

toch bij alle leden nog een uitnodiging rond 

brengen:  het zou jammer zijn als u niet mee gaat 

omdat u de uitnodiging hebt gemist.   

 

Ik hoop dat er vele leden meegaan op dit 

afsluitende reisje.   

Dus tot 29 april.   

 

Een hartelijke groet van Bertie ten Haaf.
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Franse Les 
 

 

APPRENDRE  =  LEREN 

LE FRANCAIS  =  DE FRANSE TAAL 

AUTOUR DE LA TABLE =  rond de TAFEL 

 

6 lessen om zo voor de zomervakantie nog even 

weer je Frans op te halen  

 

Een type Franse les waarbij we onze 

woordenschat gaan vergroten d.m.v. liedjes, gedichten, puzzelen, spelen en waarbij we samen  proberen 

een Franstalig gesprek te voeren. 

 

Een les waar we van elkaar leren en waarbij enig niveau verschil niet uitmaakt. 

 

We beginnen na de mei-vakantie  op woensdagavond 18 mei of donderdagavond 19 mei om 20 u  

                       Aan de keukentafel  

                       op  Weverswâl  27 
Voor kinderen van de basisschool is er de mogelijkheid om kennis te maken met de Franse taal 

donderdagmiddag van 16u tot 17u. 

 

Ik ben Sietske Oosterveen, leerkracht en coach én heb 13 jaar in Frankrijk gewoond alwaar ik                                    

zowel de Franse cultuur als de Franse taal heb leren kennen. 

Neem gerust  contact met mij op voor informatie of om te laten weten dat je mee wilt doen op de 

woensdag of donderdagavond. 

 

Telefoon 0630856691  of 0516 426194 

sietskeoosterveen@gmail.com 

 

Kosten  6 lessen: 40 € inclusief koffie /thee   (en limonade pour les enfants) 
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Spetterend concert van koren  

" it ken net" 
 en  

Dúnsjongers 
 

Het belooft een leuke avond te worden. Het koor “It ken net” uit Opende met 

populaire popsongs afgewisseld met oud en nieuw repertoire van de Dúnsjongers.  

 

Datum: 21 april  2016 

Plaats: Dúndelle 

Aanvang: 20.00 uur en de entree is gratis.  

Het bestuur van de Dúnsjongers. 
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Vrijwilligers Academie Fryslân 
 

Friesland is van oudsher een provincie waarin veel 

vrijwilligerswerk wordt gedaan waaronder het in 

stand houden van de voorzieningen in dorpen en 

wijken. Ook vinden Friezen het vanzelfsprekend om 

voor hun naasten te zorgen. 

 

Het is tegenwoordig ook zo dat er een 

tegenprestatie van ons wordt gevraagd als we een 

uitkering ontvangen. 

 

Vrijwilligerswerk doe je omdat je het leuk vindt, om 

wat te doen voor je dorp of wijk, andere mensen te 

ontmoeten of om werkervaring op te doen. Vaak 

sta je niet stil bij de mogelijkheden om een training 

of workshop te volgen en zo je werk (nog) beter te 

kunnen doen. 

 

Voor mensen die voor een naaste zorgen 

(mantelzorgers) is het al helemaal ongebruikelijk 

om hiervoor speciale trainingen te volgen. Toch 

zorgt scholing er voor dat mantelzorgers de 

zorgtaken beter volhouden en minder risico lopen 

zelf (over)belast te raken. 

 

Sinds januari 2016 kun je je via de Vrijwilligers 

Academie Fryslân heel eenvoudig inschrijven voor 

interessante trainingen en workshops. Ons aanbod 

is afkomstig van verschillende instellingen en 

organisaties. In het open aanbod kun je je 

individueel inschrijven voor een training of 

workshop. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod 

op maat waar verenigingen, 

vrijwilligersorganisaties en (zorg)instellingen 

terecht kunnen om een training of workshop voor 

de eigen vrijwilligers/mantelzorgers in te kopen. 

 

Voor wie 

Iedereen die vrijwilligerswerk doet of voor een 

ander zorgt, kan terecht bij de Vrijwilligers 

Academie Fryslân. De trainingen en workshops zijn 

op een logische manier onderverdeeld in thema’s 

maar je kunt ook zoeken op trefwoord. Wie een 

training zoekt maar het niet kan vinden, kan 

contact opnemen zodat we gericht op zoek kunnen 

gaan naar een training die aansluit bij je vraag. 

Ons motto is: ‘We hebben het of zoeken het’. 

 

Wat kost het 

Hoewel de Vrijwilligers Academie Fryslân een 

organisatie is zonder winstoogmerk zijn er wel 

kosten verbonden aan de trainingen en workshops. 

Vaak worden deze kosten betaalt door de 

organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet. Ook 

hebben gemeenten budget beschikbaar voor 

deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en 

mantelzorgers. 

 

Meer weten 

Op onze site kun je terecht voor meer informatie. 

Hier kun je je ook aanmelden voor de maandelijkse 

nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte bent van 

het actuele aanbod. 

 

T 058 3030134 

E info@vafryslan.nl 

I www.vrijwilligersacademiefryslan.nl
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HISTORISCHE RUBRIEK 

April 2016, nr. 4 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Een korte rubriek dit keer.  

We werken hard aan de Ald Bakkefean 6.1, het 

voorjaarsnummer van 2016 dat vóór de zomer zal 

verschijnen. In dit nummer gaan we met grote 

stappen door de geschiedenis van Bakkeveen. We 

kijken naar Bakkeveen in 1750, in 1850 en in 1950 

en behandelen daarbij heel verschillende 

onderwerpen. 

 

Verder grijp ik de gelegenheid aan om terug te 

komen op een beschouwing die ik in deze rubriek 

schreef over een bijeenkomst van de bevolking van 

Bakkeveen en groeperingen en politieke partijen 

die kandidaten hebben gesteld voor de verkiezing 

van de gemeenteraad  op 19 februari 2014. 

 

“Het optimisme en de energie die de kandidaten 

uitstralen sloot goed aan bij de energie en 

betrokkenheid van de aanwezige Bakkeveensters, 

die met het bestuur van de gemeente Opsterland 

willen werken aan de oplossing van problemen. En 

hoewel Bakkeveen natuurlijk maar een kleine vlek 

is op de kaart van Nederland, beschouw ik dat toch 

als een belangrijk signaal dat het met de stabiliteit 

van de democratie in Nederland niet zo slecht 

gesteld is.” 

 

In 2013 had ik in het Ald Bakkefaen 3.2 de 

geschiedenis van het Plaatselijk Belang beschreven 

over de politieke hervormingen van de jaren rond 

1850 en de uitbreiding van het kiesrecht die 

daarna stapsgewijs tot stand kwam, en hoe er 

langzaamaan vertrouwen groeide bij de bevolking 

in politiek en bestuur. Dat vertrouwen werd op de 

proef gesteld in de jaren dertig met de opkomst 

van protestbewegingen als die van Landbouw en 

Maatschappij en de NSB.  

 

Na de oorlog wisten ook de partijen die in de 

oorlog tegenover elkaar gestaan hadden elkaar 

weer te vinden in een gezamenlijke afwijzing van al 

die onderwerpen waarop Nederland  ontspoord 

was: onderdrukking, gewelddadigheid, demagogie, 

en discriminatie van bevolkingsgroepen. Dat ook 

het platteland echt betrokken werd in het 

moderniseringsproces van de Nederlandse  

samenleving heeft daaraan veel bijgedragen. Dat 

proces had op alle aspecten van het leven 

betrekking: wegen en transport, 

welvaartsontwikkeling, bescherming van kwetsbare 

mensen, informatievoorziening, cultuur, landbouw, 

betere onderwijskansen, gezondheidszorg, 

rechtsbescherming.  
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Het Mienskipsdenken dat nú een van de thema’s 

van Kulturele Hoofdstad 2018 kleurt, heeft in die 

periode een belangrijke impuls gekregen.  

 

Dat model van stapsgewijs verder ontwikkelen 

staat onder druk. Het ineenstorten van veel staten 

rond de Middellandse Zee, de oorlogen die in en 

tussen landen worden uitgevochten, de opnieuw 

groeiende spanningen tussen grote machtsblokken 

van landen, de opkomst van (voorheen) 

ontwikkelingslanden die een groter deel van de 

welvaartstoename op de wereld zich opeisen, de 

manier waarop de aarde wordt uitgeput en de 

klimaatverandering zijn processen waar we maar 

beperkt invloed op kunnen uitoefenen, maar ze 

raken ons op vele manieren. 

 

We moeten leren leven met nieuwe feiten: simpele 

oplossingen werken niet meer, de gevolgen van 

alle problemen zullen niet eerlijk verdeeld worden, 

onze politici en bestuurders zullen soms 

machteloos staan tegenover de problemen die op 

ons afkomen, de verschillende belangen van landen 

en bevolkingsgroepen binnen landen bemoeilijken 

het vinden van aanvaardbare oplossingen. 

 

In de reacties op deze situatie komt veel woede en 

boosheid naar boven, de media dragen daar aan bij 

en anders de sociale media wel. Boosheid en 

woede was ook de motor waarop 

protestbewegingen als Landbouw en Maatschappij 

en de NSB op draaiden in de dertiger jaren, maar 

je ziet diezelfde motor ook draaien als je luistert 

naar de Wilders en zijn partijgenoten, of de 

mensen van Geen Stijl, de groepering die het 

referendum over het associatieverdrag met 

Oekraïne heeft uitgelokt. Die laatste groepering 

verklaart nu openlijk dat Oekraïne ze volstrekt niet 

interesseert, maar dat het opblazen van de 

internationale samenwerking binnen de Europese 

Unie hun doel is!  

 

Als ik boos ben, luister ik niet goed naar wat 

anderen zeggen, en heb ik ook nog maar beperkt 

controle over de dingen die ik zeg en doe. Voor 

beter luisteren, voor het begrijpen  van de angsten 

en zorgen van gesprekspartners over dreigingen 

mensen op zich voelen moet je je eigen gevoelens 

van boosheid kunnen beheersen en terugdringen.  

 

Daarvoor moet je toch terug naar een manier van 

spreken die meer lijkt op hoe politici en 

aankomend politici en burgers van Bakkeveen met 

elkaar gepraat hebben op 19 februari 2014, dan op 

hoe het politieke debat thans in kamer en media 

gevoerd wordt. Manieren van spreken die het effect 

of de bedoeling hebben om anderen de mond te 

snoeren moet je proberen te vermijden. Dat je 

heftige emoties hebt over onderwerpen is geen 

vrijbrief. Er valt voor heel Europa wel iets te leren 

van hoe in Bakkeveen problemen soms aangepakt 

en besproken worden. Dan verdampt de crisis die 

thans ons parlementaire stelsel en de 

samenwerking binnen Europa bedreigt misschien 

wel.    

 

Waar dat toe leidt? In het geval van het 

associatieverdrag tussen Oekraïne misschien wel 

tot de erkenning dat je het zelf niet overziet, en 

dat je zelf geen antwoord op de vraagstelling van 

het referendum kunt geven, en dat je het oordeel 

van die politici, die ook niet onfeilbaar zijn, maar in 

beginsel wel betrouwbaar zijn, en die in 

meerderheid besloten 

hebben om met het 

verdrag in te stemmen, 

dan maar overneemt. 

 

En in het geval van die 

dreiging en de angst 

voor terroristische 

aanslagen? Dat je het 

aanpakken van daders 

steunt, maar dat je ook 

blijft beseffen - hoe 

moeilijk dat ook is  - dat 

op enig moment het 

gesprek op gang 

gebracht moet worden 

met die ontspoorde 

warhoofden. 

 

Fred Hoogenboom 
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De eerste ervaringen van een “tijdelijk” raadslid  
Jan van Dalen 

 

Het zal ergens in 2008 geweest zijn dat toenmalig 

wethouder Klaas de Boer van Opsterlands Belang 

mij benaderde. “Jan wil je via Opsterlands Belang 

wat betekenen voor de gemeente”. Nu ben ik 

(helaas) iemand die niet gauw nee zegt en houd 

wel van een uitdaging, dus mij laten uitnodigen 

voor een fractievergadering. Welke onderwerpen 

werden besproken is niet blijven hangen; dat zal 

weinig indruk op mij gemaakt hebben. De 

doelstelling van Opsterlands Belang sprak mij wel 

aan: dichtbij de inwoners van de gemeente, niet 

gebonden aan een linkse of rechtse politieke 

richting. Gewoon nuchter nadenken wat het beste 

past in Opsterland voor nu en in de toekomst.  

 

De fractieleden waren de vertegenwoordigers van 1 

of meer dorpen. Gezamenlijk wordt dan het 

fractiestandpunt bepaald over de langskomende 

onderwerpen. Vervolgens gaat de woordvoerder 

van dat betreffende aandachtsgebied zich verder 

voorbereiden op de raadsvergadering. Opsterlands 

Belang was in mijn ogen een samenwerking van 

alle Plaatselijk Belangen in Opsterland.  

 

Ik vond het allemaal wel interessant en had 

“natuurlijk” ook wel een mening over een aantal 

onderwerpen. Als nr 13 op de lijst voor de 

verkiezingen 2010: een soort lijstduwer. Rein 

Suurd vertegenwoordigde Bakkeveen op plaats 4. 

De verkiezingen leverden voor mij onverwacht veel 

voorkeursstemmen op. Gelukkig niet voldoende 

voor een zetel in de raad. Want ….. raadswerk kost 

veel tijd als je het goed wilt doen. Tijd had ik niet: 

werken bij Gasunie, vrijwilligerswerk en nog een 

beetje sporten. De dans dus ontsprongen.  

 

Dan na een periode met nauwelijks politieke 

bemoeienis komen de verkiezingen van 2014. Ik 

kon geen nee zeggen en heb mij laag op de lijst 

laten zetten. Reden geen tijd, maar wel interesse. 

Doelstelling: mensen weerbaar maken, een slim, 

doortastend, faciliterend gemeentelijk apparaat en 

daarmee de belastingen zo laag mogelijk. Dezelfde 

principes die ik op mijn afdeling bij Gasunie ook 

volgde. Ik wist toen al wel dat ik voor mijn 60e bij 

Gasunie wilde stoppen, maar eigenlijk was er in het 

voorjaar van 2014 nog geen aanleiding. 

Hoofdreden: er is meer dan alleen werken bij 

Gasunie. Dan wordt het 2015 en in juli neem ik 

afscheid bij Gasunie. 28½ mooie, enerverende 

jaren.  Ik meld mij bij Opsterlands Belang met de 

mededeling “ik heb alle tijd van de wereld”. Tja….  

 

Dat van “alle tijd van de wereld” verliep snel 

anders. Overal “ja” tegen zeggen en ook nog de 

dingen die je doet extra goed willen doen, omdat je 

denkt dat er wel tijd is. Na de zomervakantie raak 

ik meer betrokken bij de fractievergaderingen van 

Opsterlands Belang. De discussies over de 

begroting kan ik mij nog goed herinneren. Een 

begroting van ca € 75 mln. Ongeveer de helft gaat 

naar het sociale domein. Hier speelt de 

decentralisatie (lees overdragen) van sociale taken 

van de centrale overheid naar lokaal. Op zich een 

goede zaak, want de zorg werd onbetaalbaar en 

hetzelfde geldt voor de inkomenssteun. Hopelijk 

kan het lokaal wel goed geregeld worden door 

korte lijnen en meer maatwerk: iedereen die echt 

zorg nodig heeft kan het krijgen maar er moet ook 

in eigen omgeving naar steun worden gezocht.  

 

Mensen met inkomenssteun moeten “naar kunnen 

en vermogen” ook een tegenprestatie leveren. Dat 

is niet echt een plicht, maar wel rechtvaardig vind 

ik. Als we nu niet verstandig met de uitgaven voor 

zorg omgaan, wordt het op termijn onbetaalbaar 

en is er juist geen zorg meer. Dus tijdig ingrijpen 

voordat het fout gaat (maar dat valt niet mee; 

achteraf weet iedereen het wel). Voor de andere 

gemeentelijke taken is er eigenlijk te weinig geld 

beschikbaar. Oplossingen zijn er ook: meer 

belasting heffen (OZB omhoog) of minder uitgeven 

(wil blijkbaar ook niemand). Goedkoper werken op 

gemeentehuis stond er niet bij. Dus de belasting 

ging omhoog zonder zeker te zijn of het ook anders 

kon. Dat wordt de uitdaging voor 2017.  
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Dan de perikelen binnen Opsterlands Belang. Dieko 

vd Harst moest in oktober weg door een privé 

incident. Daarna Sikke Marinus. Iemand met erg 

veel rechtvaardigheidsgevoel. Hij heeft door zijn 

bevlogenheid onvoldoende beseft dat hij de regels 

overtrad; dan moet je weg…. Het is een gemis voor 

de gemeente juist nu de gemeente innovatieve 

ideeën nodig heeft om maatschappelijk zwakkeren 

weer aan een baan te helpen. En daarom pilots 

opzet met bedrijven die ideeën aandragen. Ik hoop 

dat het nieuwe concept van Sikke door andere 

marktpartijen snel wordt opgepakt. Doen we dit 

niet, dan kost het de gemeente veel geld en weer 

meer belastinggeld.  

 

Sikke weg en toen vonden de resterende 15 

kandidaten op de lijst van OB dat ik nu aan de 

beurt was om OB in de gemeenteraad te 

vertegenwoordigen als nr 6. “Natuurlijk” zei ik ja: 

dat wilde ik ook wel eens ervaren. Kijken hoe de 

hazen lopen en proberen je idealen ook langs die 

weg te verwezenlijken. Het is een tijdelijk 

raadslidmaatschap, want als Dieko van der Harst 

ondanks eerdere beloftes toch terug wil in de raad 

(dan als 1-mans fractie), staat hij in zijn recht en 

ben ik weer weg. Dat kan al op zijn vroegst op 13 

april of zo, maar het kan ook tot de verkiezingen 

van voorjaar 2018 duren. 

 

Nu op 1e paasdag heb ik 2 raadsvergaderingen 

meegemaakt. Nog geen mond open gedaan. De 

keer dat ik dat wilde stond de burgemeester dat 

niet toe: had ik 24 uur van te voren aan moeten 

vragen. Leermoment…. 

 

Wel spannende onderwerpen. De 

integriteitskwestie Sikke Marinus , wethouder 

Kooistra, burgemeester, etc. 

Het debat op 29 maart moet nog komen, nu ik dit 

schrijf. Sikke Marinus is weg. Er is dus iemand 

geofferd. Op basis van krantenberichten denk ik 

dat de kleine partijen willen dat er meer 

vertrekken, met name wethouder Kooistra. Ik 

begrijp daar helemaal niets van. Het Berenschot 

integriteitsonderzoek heeft een sterke impact op 

het gemeentehuis gehad. Iedereen is weer voor 

jaren scherp en kent en beseft artikel 15 van de 

Gemeentewet (was voor mij ook nieuw, moet ik 

bekennen). Daar kan geen dure cursus tegenop. 

Ook de wethouder en burgemeester zijn nu 

natuurlijk scherp. En dan wegsturen….. Een 

wethouder die al is ingewerkt in het 

maatschappelijk sociale dossier. Omdat de 

wethouder iets ten onrechte niet heeft gemeld, 

maar wel daar waar het moest de deur heeft 

dichtgehouden? Stel dat Kooistra van de andere 

raadsleden weg moet: hij heeft dan ook recht op 

‘wachtgeld’ (een soort werkeloosheidsuitkering 

voor politici en bestuurders); kost opnieuw 

belastinggeld. De kleine partijen moeten eens 

denken aan het gezegde “wie werkt maakt fouten” 

en wie dat niet doet … 

 

De raadsleden moeten werken voor de bevolking 

van Opsterland en daarin de goede besluiten 

nemen. Men vindt het blijkbaar nodig om met de 

stoelen bezig te zijn en niet met de inhoud….. 

Triest, hopelijk wen ik daar niet aan. 

 

Volgende keer wil ik iets melden over de 

“kanteling” van de gemeente en de begroting voor 

volgend jaar. Als ik dan nog raadslid ben….. 

 

Reacties welkom (niet allemaal tegelijk). 

Jan van Dalen   janvd@bakkeveen.nl  

 

 

Naschrift: het is nu vrijdag 1 april. Het stof van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 29 maart 

is neergedaald. Gelukkig heb ik eraan mogen bijdragen dat wethouder Kooistra niet is weggestuurd. Toch 

iets positiefs gedaan voor de bevolking van Opsterland. Ik schrok mij werkelijk te pletter toen het 

voorstel van de oppositie kwam om met 4 nieuwe wethouders verder te gaan. Wat een 

kapitaalvernietiging: vele €tonnen wachtgeld per jaar en goed ingewerkte wethouders weg. Niet best…. 

Veroorzaker Sikke Marinus was al van het toneel verdwenen. De wethouder heeft Marinus netjes buiten 

de deur gehouden waar dat moest. Helaas verzuimd om volgens de procedure te melden dat hij “een 

ongenode gast” op bezoek had gehad ( om het maar even eenvoudig uit te drukken).  

Weer energie verzamelen en verder ! 

  

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Bakkeveen 

14 april 2015 
 

Emy Hoogenboom, voorzitter, opent de 

vergadering en heet naast de 29 aanwezige leden   

Jan van der Bij, gebiedscoördinator van de 

gemeente en Oebelde Dijk, wijkagent  van harte 

welkom. 

 

Mededelingen 

Bericht van verhindering van Neeltje Haisma.  

 

Notulen ledenvergadering 14 april 2014  

Geen opmerkingen. 

 

Jaarverslag 2014 

Dit jaar geen uitgebreid jaarverslag. De voorzitter 

houdt iedereen maandelijks op de hoogte door 

middel van een stukje in de Slûswachter. Een 

aantal punten wordt nog even apart besproken, 

zoals de stand van zaken rondom Dúnsân. Er zijn 

geen vragen vanuit de zaal. 

 

Financieel jaarverslag 2014 

Evert toont de cijfers en meldt dat er een 

overschot is van enkele duizenden euro’s. Dit komt 

omdat er geld van de gemeente ontvangen wordt 

voor doorbetalingen aan SCW, Ouderensoos en 

Volksdansen. Daarnaast krijgen we geld voor ons 

dorpsbudget. Van deze ontvangen gelden is nog 

niet alles weer uitgegeven. Dit wordt voor deze 

posten gereserveerd. 

 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 

leden 

Anneke van der Beek kon door ziekte de kas niet 

controleren. Jan Anne van der Beek heeft haar 

plaats ingenomen en samen met Johan Sieswerda 

de kas gecontroleerd. Johan meldt dat de uitgaven 

gecontroleerd zijn aan de hand van de bonnetjes. 

Alles was netjes voor elkaar. Als voetnoot noemt 

hij de hoge kosten die vereniging kwijt is aan 

bankkosten, in ons geval 162 euro. 

Nieuwe leden kascommissie: Jan Willem Russchen 

en Tjipke Okkema. 

 

Begroting 2015 

De begroting voor 2015 gaat uit van een positief 

resultaat van 800 euro. Er komt dit jaar een 

ledenwerfactie om het ledenbestand op te krikken 

en daarmee de inkomsten. 

 

Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wim Dijk, 

Jantien Mulder en Lucas Olthof. 

Emy bedankt Wim voor zijn inzet voor de 

organisatie van het 125 jarig jubileum. Wim is 

eerder gestopt door zijn nieuwe functie bij SC 

Heerenveen. Hij heeft al afscheid van ons 

genomen middels een etentje in restaurant “De 

Feart” aan de Foarwurkerswei met een echte 

kok in de eigen keuken. 

Jantien en Lucas zijn mensen die er altijd zijn, 

die ook de tijd hebben om overdag naar 

bijeenkomsten toe te gaan. Jantien is nu nog 

druk bezig met de 4 mei herdenking. 

Onder applaus wordt afscheid genomen van 

deze bestuursleden waarbij zij 

een prachtig boeket in ontvangst 

mogen nemen. 

Waar mensen vertrekken, komen 

er ook weer nieuwe 

bestuursleden bij. 

Appie Dekker is intussen al 

actief in het bestuur. 

Eppie Pera neemt het 

penningmeesterschap van Evert 

over.  

Beide nieuwe bestuursleden 

worden onder applaus  

aangenomen. Er is nog één 

vacature. 

 

  

Elke woensdag- en vrijdagochtend in Dúnhoeke  
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Rondvraag 

Allereerst geeft de voorzitter het woord aan Oebele 

Dijk, onze nieuwe wijkagent. Oebele heeft zich al in 

de Slûswachter gepresenteerd aan het dorp. Hij 

geeft aan dat vertrouwen van bewoners nodig is 

om de politietaken  goed uit te kunnen voeren. Ook 

is de hulp van bewoners nodig voor een veilige 

leef- en woonomgeving. Kleine schades door 

vandalisme kunnen gemeld worden via het 

mailadres van Plaatselijk Belang: 

plaatselijkbelang@bakkeveen.nl. Als er een 

aantal meldingen zijn worden deze doorgestuurd 

naar de wijkagent.  

 

Petra de Jong heeft een wens met betrekking tot 

de braderie. Zij wil die graag moderniseren. Op 

haar vraag wie de braderie regelt, vertelt Jeen 

Bouma dat de V.V.A. de organisator is. Er worden 

jaarlijks 150-200 standhouders voor de braderie 

aangeschreven. Een klein deel hiervan meldt zich 

aan voor de braderie. Volgende week is er weer 

overleg over de braderie.  

 

Een vraag over de stand van zaken hoek 

Mjumsterwei/Tsjerkewal wordt door Jan Willem 

Russchen beantwoord. Het project waar hij aan 

mee werkte is gestopt. WoonFriesland is nu weer 

aan zet. De gemaakte tekeningen liggen ter 

inzage. 

 

Joop Nieuwdam meldt dat het voetpad dat tijdelijk 

als ontsluiting gebruikt werd bij de stremming van 

de Alde Drentse Wei verreden is. Jan van der Bij 

zegt dat dit weer aangepast gaat worden. Joop wil 

hier ook nog graag verlichting.  

 

Tjipke Okkema mist een bord van Bakkeveen als 

je van Waskemeer over de Houtwal ons dorp 

binnen komt. Emy voegt hieraan toe dat er 

gekeken wordt naar de borden in Bakkeveen om 

in overleg met gemeente en recreatieondernemers 

te komen tot een soberder en eenduidiger 

bebording in ons dorp. 

Janneke van der Meer vraagt hoe het staat met de 

peuterspeelzaal sinds de nieuwe wetgeving. Emy 

meldt dat Timpaan zich mogelijk uit bepaalde 

dorpen gaat terugtrekken. Er komt nog een 

gesprek met peuterspeelzaal, de gemeente, 

Timpaan en Plaatselijk Belang. Jantien is naar een 

bespreking met de peuterspeelzaal geweest. Men 

probeert meer bekendheid te geven aan de 

peuterspeelzaal. 

 

Johan Sieswerda meldt dat de klinkers van de 

Foarwurkerwei in het dorp er alweer slecht bij 

liggen. Verder vraagt hij aandacht voor de 

mogelijkheid van een collectieve vuurwerkshow 

met oud en nieuw. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Na de pauze is het woord aan Pieter Engelsma, 

medewerker van onze gemeente, die vertelt over 

de ontwikkelingen in de zorg. Het gaat dan met 

name om de veranderingen sinds 1 januari. Er zijn 

diverse vragen vanuit de zaal wat zorgt voor een 

levendig verhaal.
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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 

 

 

**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) 

 

 

     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 

 
 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/dunhoeke
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De Skries 
 

Fugel, wat bisto dochs moai 

dyn ranke wjokjes, yn sierlike toai 

do wurdst sa bedrige fan eltse hân 

wy wolle dy halde, by ús op it lân. 

 

Wat hast it drok, ast dyn nestke boust 

ast dêr striekes, heakes en gerskes yn sjjoust   

dan leist dêr dyn aaikes, fjouwer yn tel 

en joust dy der rêstich en smûk op del. 

Wat hast ir drok, mei ’t fourjen yn ’t nest 

de bekjes gean mar, do dochst sa dyn bêst 

wjirmkes en flinterkes, hjirre en dêr 

op en del giest, altyd mar wer. 

  

En bibn’se, nei skreppen en soargjen folgroeid 

dan fleane se u’wat ’s altydd wer boeit. 

 

                                                             Appie 

 

 
 

De eerste vlooienmarkt van 2016 … 
 

We zullen ons de eerste marktdag met gemengde 

gevoelens herinneren. Veel tevreden standhouders 

(kleine 300) en bezoekers. Maar daartegenover 

diep teleurgestelde standhouders die geen plekje 

meer konden krijgen, bezoekers die erg ver 

moesten lopen en (voor ons het belangrijkste) 

parkeeroverlast in vele staten van Bakkeveen.  

 

We hadden de hele week via Facebook en onze 

website al gemeld dat er beperkingen waren. 

Gemis aan ruimte op de terreinen rond Dúndelle, 

de weilanden grotendeels nog te nat en als 

hoofdreden: het zou de eerste mooie dag van het 

jaar worden deze zaterdag 2 april.  

 

Vrijdagavond hebben we met z’n allen de terreinen 

nog beoordeeld en hadden toen een wat minder 

negatief gevoel dan een dag eerder. Er kon 

geparkeerd worden en ook standhouders op een 

paar stukjes worden geplaatst. 

 

Zaterdagochtend om 4 uur met 8 personen in touw 

om alles goed te regelen…. Het deel van de nieuwe 

terreinen bij Dúndelle konden voor het eerst 

worden gebruikt. Daar zijn de standhouders dicht 

opeen gepakt om maar zoveel mogelijk te kunnen 

beregen. Dat is goed verlopen.   

Om 6:30 uur waren we al bij de scholen met 

plaatsen van standhouders en hebben we via de 

media gemeld dat we vol zaten. Het terugsturen 

van standhouders had al wat eerder gemoeten, 

maar het lukte niet. Het valt niet mee in de vroege 

ochtend al een slecht nieuws gesprek te voeren 

met mensen die enthousiast naar de markt willen. 

Enkele reacties op www.bakkeveen.nl spreken 

boekdelen. 

 

Daarna het parkeren. 

De terreinen bleken zaterdagochtend toch gladder 

te zijn dan de avond ervoor geoordeeld. De 

gedachte was zaterdagochtend dat we aan 

parkeren op P2 (achterste parkeerweiland) en 

langs de Mjûmsterwei richting Allardsoog 

voldoende ruimte voor de bezoekers zouden 

hebben. Maar …… toen de eerste auto’s P2 weer 

verlieten en ruimte maakten voor nieuwe 

bezoekers, begonnen op het terrein zelf de 

slippartijen al. We hebben nog een grote trekker 

aan moeten laten rukken om gestrande auto’s 

weer vlot te trekken. Daarom is de toegang voor 

nieuwe auto’s tot P2 iets voor 9 uur afgesloten. De 

andere weilanden bleken ook al te glad/nat toen 

daar standhouders een plaatsje probeerden te 

bemachtigen. Daarom konden er vanaf ca 9 uur 

geen auto’s van nieuwe bezoekers een plekje 

krijgen op het weiland.  

Hierdoor raakte de officiële buffer naar Allardsoog 

ook snel vol en werd noodgedwongen in het dorp 

geparkeerd. Gelukkig zijn ook enkele bezoekers 

rechtsomkeert weer huiswaarts gegaan. Door het 

noodgedwongen sluiten van P2 hebben er 

ongeveer 200 auto’s meer in het dorp geparkeerd 

dan we hadden verwacht.  

 

Tja, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. 

Maar er is ook geleerd: we hebben teveel 

standhouders toegelaten.  

Dus achteraf, met de kennis van nu: als we geen 

standhouders op de parkeerweilanden hadden 

toegelaten dan hadden we een 150-tal extra auto’s 

kunnen bergen. En de bezoekers waren korter 

gebleven omdat de markt kleiner was. Daardoor 

snellere roulatie en minder parkeerdruk. Een wijze 

les voor een volgende keer. Het ging 11 jaar goed. 

Hopelijk blijft de volgende keer dat we een 

verkeerde inschatting maken nog lang uit. We 

werken normaal gesproken voor het dorp; nu 

hebben we ook deels tegen het dorp gewerkt. 

 

Voor iedereen die overlast heeft ervaren bieden we 

onze oprechte excuses aan.  

 

Vrijwilligers en bestuur Vlooienmarkt Bakkeveen 

 

PS: in de SA! van woensdag 6 april staat een 

interview over de vlooienmarkt. We hebben het 

artikel niet op voorhand gelezen. Dus afwachten 

welke keuzes journalist Wim Bras heeft gemaakt.



60 

  



61 
 

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 2 

wedstrijden gespeeld. Tegen Kwiek werd uit met 

3-0 gewonnen (setstanden: 25-23, 26-24, 25-18). 

Twee spannende sets dus en de 3e set was de 

energie bij Kwiek weg, moet de conclusie luiden.  

Donderdag 31 maart kwam Grado uit Dokkum op 

bezoek. Ook een wedstrijd met veel spanning. 

Setstanden: 22-25, 25-23 en 25-23.  

Met 2 wedstrijden achterstand op een gedeelde 3e 

plaats. Handhaving op de 3e moet mogelijk zijn. 

De 2e plaats lijkt te lastig te worden.  

Nog 5 wedstrijden te gaan (waarvan 2 nog 

uitgestelde wedstijden ingepland moeten worden) 

 

Heren-team 

“Nog 14 punten te gaan”. Dat was het einde van 

het artikel van een maand geleden. Hoe deden de 

Heren het in maart ?  

3 wedstrijden gespeeld. Op 10 maart naar 

Surhuisterveen, tegen VCS-3. Dat moest een 

gemakkelijke overwinning worden. De eerste set 

verliep stroef. Het ging gelijk op, waarbij 

Bakkeveen af en toe voor stond. Toch de “dreege” 

set winnend afgesloten met 25-23. Daarna ging 

het volgens het boekje: 25-9 en 25-12 winst. Goed 

voor het saldo. 

Op 17 maart kwam VCS-2 in Marum op bezoek. 

Ook dit moest 3-0 worden. Set 1 verliep heel 

goed: 25-12 winst. De 2e set werd een moeizaam 

traject: winst 25-20. De 3e set was dramatisch. 

Het team raakte al snel op grote achterstand en 

dat werd niet meer ingehaald. Tactisch was VCS-2 

ineens erg slim bezig, waar Bakkeveen geen goed 

antwoord op had. Het team moest aanvaller Derk 

Ottema wegens blessure missen en dat scheelde 

behoorlijk. Maar zonder Derk had ook gemakkelijk 

gewonnen moeten kunnen worden. Verlies 17-25. 

Dus een 2-1 winst. Nog 9 punten te gaan in 4 

wedstrijden. 

31 maart helemaal naar Dokkum getogen om daar 

tegen De Roeken te spelen: een tegenstander die 

onze Heren moeilijk ligt: bijna nooit wordt daar 

een punt gehaald. De eerste set ging erg goed. Op 

bepaald moment voorsprong 20-12. Maar geen 

“kat in het bakkie”. Het werd 24-24 en uiteindelijk 

verlies met 26-24. Terwijl het idee was dat deze 

eerste set al gewonnen was. Het kan verkeren. De 

2e set en 3e set eindigden slecht: beide 25-14.  

Dat betekent nog 9 punten te halen uit 3 

wedstrijden. Bakkeveen op plaats 4 en de 

tegenstanders op de plaatsen 12, 10 en 9. Zou een 

makkie moeten zijn. Hopelijk is Derk weer op tijd 

terug voor een paar krachtige aanvallen. 

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 (zoals vermeld in deze Slûswachter) 
 

pag Organisatie Omschrijving functie Nadere info en aanmelding 

5 Plaatselijk Belang Bestuurslid 
plaatselijkbelang@bakkeveen.nl of 

de secretaris op 423074 

 Slûswachter 

Vrijwilligers die inwoners van 

Bakkeveen en/of ondernemers willen 

interviewen. Als aanvulling op 

bestaande team.  

info@bakkeveen.nl 

06-51175883 

Jan van Dalen 

36 Voetbal vereniging 

Ondersteuning van de jeugdcommissie 

voor administratieve taken en af en toe 

ondersteuning op zaterdagochtend 

Info en aanmelden bij Evert Fokkema 

of Moriah Valk 

37 Voetbaldagen 
Er kunnen weer vele vrijwilligers 

meehelpen.  18 t/m 29 juli 

Rinse Melles tel. 0516-541981 

Thekla Baron tel.  06 - 29 15 89 84 

62 Bakkefeansterjûn Talent in de organisatie Geert Louwes  Weverswal@gmail.com 

De Bakkefeansterjûn is op zoek naar 

talenten die mee willen denken en helpen om 

een van de leukste culturele avonden van 

Bakkeveen te helpen organiseren. Kun jij "out 

of de box" denken en zit jij vol creatieve 

ideeën dan is dit jouw kans en meld je nu aan 

als meedenker. 

Als je het leuk vindt, zit je er jaren aan vast 

maar je mag ook weer na 1 jaar stoppen. 

  

Voor vragen of jezelf opgeven kun je bellen naar 

Geert 

Telefoon: 06 43539992 

Mail: weverswal@gmail.com 

 

Vakantie verblijf te huur 
 
Een ruim 4 persoons verblijf gelegen op een 
rustige camping in Landkern. 
Landkern ligt vlak bij COCHEM in het 
moezelgebied. Mooi wandelgebied. 
 
Voor verdere inlichtingen 06 21 60 41 79  /  
fjordjan@hotmail.com 

 

Framo verkoopt groente en fruit op markten 

en standplaatsen in de regio. 
“Wij staan garant voor vers en kwaliteit en 
bieden een ruim assortiment groente en fruit. 
 
Vrijdag 25 maart zijn wij gestart met de 
verkoop van groente en fruit bij Plaza De Kolk in 
Bakkeveen. 
Het is de bedoeling dat wij elke maandag en 
vrijdag van 10:00 uur tot 18:00 uur groente en 
fruit gaan verkopen op het terrein bij Plaza De 
Kolk  
 

Framo is gevestigd  aan de Boelenswei 4,  te 
Boelenslaan 

 

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle) .  

Voorwaarden: zie pagina 58 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,-- Nog 6 plaatsen vrij. 

 

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  

 

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

Veiligheid & Gezondheid 

Noodgevallen:  

Alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  

 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

apotheekhoudend 

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

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

541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl 

 

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 

Voor spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de 

volgende ochtend 8 uur en in de weekenden en op 

feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: 

op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te 

Drachten. 

 

AED’s 

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen 

AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de 

supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dundelle, 

Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de 

huisarts.  

En elk uur van het jaar voor personen die een 

toegangscode hebben: Nije Buorren 2 (voormalig 

Bolhuis Tweewielers). 

 

Tandheelkundig centrum Bakkeveen 

Mw. B.Duizendstra, tandarts, 

Mw. G. Storm, mondhygiëniste 

Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 

www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl 

Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat 

vermeld op het antwoordapparaat. 

 

Fysiotherapie Goren 

Ook manuele therapie en diverse specialisaties.  

Weverswal 7, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 

www.fysiotherapiegoren.nl  

 

Praktijk voor klassieke Acupunctuur 

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

Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992  

 

WMO 

Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512-

386386  

Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen 

op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende 

vrijwilligers: Roelie Dijk, tel. 0516 541454 / 

Neeltje Haisma, tel. 0516 541318  

 

Dorpsagent: 

Oebele Dijk  

Email: oebele.dijk@politie.nl 

Tel.: 0900 8844 

Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in 

de categorie “voorzieningen”. 

Slûswachter 

Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe 

teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur 

even een email naar info@bakkeveen.nl  

Al meer dan 800 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. 


