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Jaargang 8 nr. 5 

 Mei 2016 

Officiële mededelingen van verenigingen 

uit Bakkeveen en omstreken. 
 

De laatste week van mei: het 2-jaarlijkse dorpsfeest. 4 dagen lang 

lekker ontspannen. Zaterdagmiddag de traditionele zeskamp.  
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De Slûswachter 
Tja, het weer. Een te koude en te natte april. Maar 1 dag (3 april) een temperatuur richting de 20 

graden, op de andere dagen in de verste verte niet. En met 80 mm ook veel te nat: voorgaande 7 jaren 

nooit meer dan 40 mm in de maand april en deze maart eindigde ook al nat…. Mei op de kalender en het 

weer lijkt om te slaan. We krijgen voorjaar: kort maar heftig. De bomen schieten in blad; gras kan snel 

gemaaid worden als de grond voldoende draagkracht heeft. Toerisme komt ook eindelijk op gang en 

vlucht niet meer naar Turkije. 

Een volle Slûswachter deze keer (bijna altijd zo in mei). Daarom zijn een paar minder noodzakelijke 

artikelen blijven liggen en zijn er minder afbeeldingen geplaatst om maar binnen de 64 pagina’s te 

blijven. De juni uitgave daarentegen kan wel wat meer kopij gebruiken. 

Op deze plek even iets privé, omdat er elders geen plek meer is: vanaf 13 april ben ik geen “tijdelijk” 

raadslid meer. Helemaal geen raadslid meer op precies te zijn, want Dieko van der Harst is teruggekeerd 

in de raad op zijn eigen naam. Daarom ook geen “belevenissen van de ‘tijdelijk’ raadslid” meer. Einde 

privé mededeling. 

In deze Slûswachter o.a. 2 interessante (Nieuw) bij ons in het dorp interviews. En “DE KONGSI” vanaf 

pagina 33. En natuurlijk vele andere mededelingen en aankondigingen en …advertenties.  

           Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

Wo 4 mei Zwembad: opening (was uitgesteld i.v.m. de extreem koude) 27 

Wo 4 mei Speel-o-theek uitleen. Dúnhoeke, 15:15 uur – 17:30 uur 24 

Do 5 mei Hemelvaartsdag --- 

Za 7 mei Vlooienmarkt, 7-13 uur Web 

Ma 9 mei Natuurvereniging: Excursie naar Fochteloërveen. Vertrek De Brink, 19 uur 32 

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

Wo 11 mei Basisscholen: Wandelen voor Water 41 

Wo 11 mei Vrouwen van Nu: High tea en Ferdivedaasje.  Dúndelle, 14:30 uur 56 

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

Zo 15, Ma 16 mei Pinksterfeest in Wijnjewoude 42 

Wo 18 mei Soos 55+: jaarlijks reisje --- 

Wo 18 mei Start Franse Les 62 

Vr 20 mei Dunkabouters: Open Middag peuterspeelzaal. Dúndelle, 14:30 – 16 uur 25 

Za 21 mei Vlooienmarkt, 7-13 uur Web 

Za 21 mei Natuurvereniging: Excursie Lindevallei 32 

Zo 22 mei Zwembad Dúndelle: Cursus ”auto te water”. 10 uur 27 

Di 24 mei CPB: Middagtocht en diner als afsluiting seizoen 21 

Do 26 mei Dorpsfeest: Fietspuzzeltocht + levend tafelvoetbal 29 

Vr 27 mei Dorpsfeest: Foute Party (middag + avond) 29 

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

Za 28 mei Hairstudio Marian wordt Anna’s Haarsalon. Afscheid en ontvangst, 14:00-15:30 uur 26 

Za 28 mei Dorpsfeest: Zeskamp + feest 29 

Zo 29 mei Dorpsfeest: Matinee 14-17 uur 29 

Wo 1 juni Speel-o-theek uitleen. Dúnhoeke, 15:15 uur – 17:30 uur 24 

Do 2 juni Laatste dag inleveren kopij Slûswachter t.b.v. juni nummer (laatste voor de vakantie) --- 

Za 4 juni Vlooienmarkt, 7-13 uur web 

Di 7 juni Bundelen Slûswachter in voetbalkantine (1 dag eerder i.v.m. avond-4-daagse) 19 uur --- 

Wo 8 juni Vrouwenmeeting: Zomerfair  De Herberg, 9:30 uur --- 

Wo 8 t/m Za 11 juni Avond-4-daagse: 4 dagen wandelen. 5, 10, 15 km. Start 18 - 19 uur. Web 

Zo 12 juni Muziekpodium Bakkeveen: Tangarine.  Schaapskooi, 16 uur Web 

Za 18 juni Vlooienmarkt, 7-13 uur Web 

Zo 26 juni Gezamenlijke luchtballonvaart. Verzamelen 19:30 De Brink. 62 

Wo 29 juni  3 Provinciën Fiets-3-daagse (t/m vrijdag 1 juli). 25, 40 en 60 km. Start Dúndelle web 
 

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 
Janny Tjassing Voorzitter 541216 Wietze Stoker Lid 06-2516 9339 

Anita Broeders Secretaris 423074 Appie Dekker Lid 541245 

Eppie Pera Penningmeester 541001 Jan van Dalen Lid 06-5117 5883 

Evert Fokkema Lid 542586    

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

Hagel, sneeuw, regen en kou, we hadden wat 

anders verwacht voor de meivakantie, maar 

helaas, we kunnen het weer nog steeds niet 

beïnvloeden. Er wordt hard gewerkt in Bakkeveen. 

Het Dúnsanterrein  krijgt steeds meer vorm. Bij 

het zwembad worden de kleedruimtes gerenoveerd 

en vindt er een interne verbouwing plaats. Nu nog 

mooi weer en dan is iedereen tevreden. 

 

Algemene Ledenvergadering Plaatselijk 

Belang.  

Ondanks de vele afmeldingen, Heerenveen speelde 

tegen Ajax) was de zaal goed gevuld. Men was met  

name benieuwd naar het programma na de pauze: 

De plannen van Natuurmonumenten en de 

mogelijke bouw van een recreatie/sporthal. Voor 

de pauze werden twee nieuwe bestuursleden 

gekozen, Jannie Tjassing en Jan van Dalen. Emy 

Hoogenboom trad af na zes jaar voorzitterschap. 

Wietze Stoker werd herkozen voor een tweede 

termijn. Het verslag van de ALV vindt u elders in 

dit nummer. 

De contributie over 2016 (€ 7,50) zal tegen eind 

mei worden geïnd.  

 

Uitbreiding Adel in Bakkeveen 

Nadat vorig jaar al drie inwoners van Bakkeveen 

een lintje kregen, was het dit jaar de beurt aan 

Willem  Dolstra die van Burgemeester Van Selm de 

versierselen kreeg opgespeld. Bakkeveen heeft 

altijd weinig adel gehad in vergelijking met 

Beetsterzwaag, maar we halen wat in. 

 

 

Dúnsân 

Iedereen kan dagelijks de voortgang volgen. Het 

parkeerterrein wordt steeds weer een stukje 

begaanbaarder. In juni wordt de Mjûmsterwei en 

de toegang tot het terrein onder handen genomen. 

Er is voor juni gekozen omdat de vele 

evenementen in mei er dan geen last van hebben. 

Na de “promotie” uitzending van Omrop Fryslân op 

dinsdag 26 april heeft de wethouder,  in een 

informeel gesprek na afloop, toegezegd dat een 

groot deel van de geplande groenstroken van 

kunststof honingraad raster zullen worden 

voorzien. Plaatselijk Belang had B&W gevraagd om 

gelden die mogelijk over zouden blijven van het 

Dúnsanproject  hieraan te besteden. Dit om schade 

en extra onderhoud te voorkomen.  De provincie 

betaalt hiervan de helft. 

 

Dúnsân 2.0 

Onder deze naam is een nieuw project gestart, de 

bouw van een recreatie/ 

sportvoorziening die in de plaats zou 

kunnen komen van de gymnastiekzaal die op 

termijn wordt afgebroken. Bureau TRS, die tevens 

Dúndelle adviseert, ziet mogelijkheden met een 

nieuw soort bouw, grote houten spanten en een 

kunststof dak een hal te realiseren die aan veel 

wensen tegemoet kan komen. De gemeente heeft 

hiervoor €210.000  opzij gelegd. De rest moet uit 

andere bronnen komen, dorp, fondsen etc. De 

totale bouwkosten bedragen ongeveer € 720.000, 

dit is een stuk minder dan het  in  eerder 

genoemde plannen bedrag van € 1,2 miljoen.  

De aanwezigen reageerden positief op de plannen 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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en zagen al veel mogelijkheden.  

De exploitatie zal nog veel inventiviteit vragen, 

maar het plan ligt er. PB en Dúnsâncommissie  

gaan de kar trekken. 

 

Survival 

De scholierenrun is afgelast. Plaatselijk Belang 

werd hierover in een zeer vroeg stadium 

geïnformeerd en heeft nog geprobeerd de run te 

redden. Het was echter te kort dag voor de 

survival om alternatieven te bedenken. Oorzaak: 

een melding van de Natuurvereniging aan 

Staatsbosbeheer waardoor Staatsbosbeheer, die 

andere jaren direct toestemming gaf, het niet 

meer aandurfde. Gemeente en Fryske Gea hadden 

wel toestemming gegeven.  

De Natuurvereniging heeft excuses gemaakt naar 

de Survival en afgesproken een volgende keer 

rechtstreeks te communiceren. 

Ook zal er overleg zijn met Plaatselijk Belang over 

de toekomst. 

Plaatselijk Belang zal ook op korte termijn 

overleggen met de drie natuurorganisaties. 

 

Dorpsvisie 

Na vier jaar is de dorpsvisie aan een aanpassing 

toe. De dorpsvisie is indertijd tot stand gekomen 

via de inbreng van een aantal werkgroepen die 

rond thema’s gevormd werden. Voor de bijstelling 

van de dorpsvisie zoeken we mensen die mee 

willen denken. Thema’s die aan de orde komen zijn 

zeker: woningbouw (appartementen), ontwikkeling 

van recreatie en de rol van de natuur daarbij, de 

Brink, ontwikkeling terrein gymnastiekzaal en 

scholen na afbraak. Kortom wat willen we als 

inwoners met Bakkeveen? Hoe kan en moet 

Bakkeveen er in 2030 uitzien? 

 

Fondsenwerving 

Steeds weer komt de vraag: waar halen we het 

geld vandaan als we wat willen organiseren. We 

hebben de vlooienmarkt, we hebben een 

dorpsbudget. Maar er zijn veel fondsen die genoeg 

geld hebben. Hoe krijgen we daar het geld uit? We 

zoeken mensen die zich willen verdiepen in de 

mogelijkheden die fondsen bieden. Ze kunnen dan 

adviseren als er bij een organisatie of vereniging 

extra geld nodig is voor een bijzonder project. 

 

Vrijwilligers gezocht voor het bijstellen van 

de dorpsvisie en voor fondsenwerving.  

Aanmelden bij PB. 

 

 

Afscheid 

Na zes jaar zal een ander PB-lid de informatie voor 

de Slûswachter verzorgen. Ik hoop dat PB u via  

mijn stukjes goed op de hoogte heeft gehouden 

van alle zaken waarmee Plaatselijk Belang te 

maken krijgt. Ik heb het voorzitterschap met veel 

plezier gedaan, het kostte tijd, maar ik kreeg er 

veel voor terug.  

Dank voor het vertrouwen dat u mij geschonken 

heeft.  

Emy Hoogenboom

  
Emy, je hebt 6 jaar lang elke maand vanuit Plaatselijk Belang een artikel over de 

ontwikkelingen in het dorp aangeleverd voor de Slûswachter. Met 10 uitgaves per jaar 

komt dat uit op 60 stukjes totaal. We denken dat vele dorpsbewoners op zijn minst déze 

pagina altijd hebben gelezen ! 

Langs deze weg van harte bedankt voor de stipte en correcte aanlevering ! 

Redactie Slûswachter 

 



6 
 

  



7 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

Plaatselijk Belang Bakkeveen 20 april 2016 
 

Opening 

De Voorzitter, Emy Hoogenboom, opent de 

vergadering en heet naast de 34 aanwezige leden, 

Jan van der Bij, gebiedscoördinator van de 

gemeente, Marten Porthof van Natuurmonumenten 

en Doeke Venema van de P.v.d.A. van harte 

welkom. 

 

 

Mededelingen  

Heerenveen heeft een thuiswedstrijd tegen AJAX. 

Vele van de volgende afmelders zijn daar naar toe: 

Joop Nieuwdam, Douwe Klijnstra, Evert en Ytje 

Wilstra, Jan van der Vaart, Jan Willen Russchen, 

Ann en Henco Nijland, Lucas Olthof, Neeltje 

Haisma en Jappie van der Meulen.  

 

Notulen ledenvergadering 14 april 2015  

Geen opmerkingen. 

 

Jaarverslag 2015 

Via een Powerpoint presentatie worden de 

onderwerpen getoond waar Plaatselijk Belang zich 

in 2015 mee bezig heeft gehouden. Maandelijks 

worden veel van deze onderwerpen beschreven in 

de Slûswachter. Hieronder  een greep uit de 

onderwerpen waar we in 2015 zoal mee bezig 

waren: 

 Er zijn regelmatig contacten met de gemeente 

op verschillend niveau. In 2015 was er de 

kennismaking met de nieuwe burgemeester; we 

hebben haar op een rondgang door ons mooie 

dorp getrakteerd. Daarna volgde het jaarlijkse 

overleg met B&W. Met name de voortgang van 

Dúnsân en ontwikkelingen hoek Mjûmsterwei/ 

Tsjerkewâl zijn besproken. Ook de onderwerpen 

wegenonderhoud en verkeersoverlast zijn aan 

de orde geweest zonder echt daadwerkelijk 

resultaat.   

 Via de commissie Dúnsân heeft PB meegewerkt 

aan het ontwerp van de nieuwe terreinindeling; 

dit samen met gemeente en andere 

betrokkenen. Ook heeft PB samen met andere 

verenigingen in Bakkeveen een financiële 

garantie afgegeven voor het geval de 

aanbesteding (te) duur uit zou vallen. De kans 

lijkt momenteel vrijwel nihil dat deze 

garantstelling aangesproken moet worden. 

 Er is een groep die regelmatig de jeugdoverlast 

in met name het Dúnsân gebied onder de loep 

neemt. Deze groep bestaat uit afgevaardigden 

van de gemeente, politie, Timpaan, Dúndelle, 

Sam’s, de beide scholen en Plaatselijk Belang. 

Naast de vertrouwelijke acties, wordt het 

publiek gevraagd “op heterdaad” incidenten 

direct via 112 te melden, andere incidenten te 

mailen naar plaatselijkbelang@bakkeveen.nl  

 Er is afgelopen jaar discussie geweest over de 

wirwar van (reclame)borden in met name het 

centrum. Er is vooralsnog geen daadwerkelijke 

actie afgesproken. 

 In het kader van de hondenpoep problematiek 

is, door een idee van Vincent Veldhoen, een 

aantal hondenpoepbakken in de woonwijken 

van Bakkeveen geplaatst. Het blijkt dat steeds 

meer hondenbezitters het nut ervan inzien en 

de hondenpoep niet meer zomaar in de publieke 

ruimte achterlaat. Financiering heeft 

plaatsgevonden vanuit het dorpsbudget. 

 Plaatselijk Belang heeft zich ingezet en vele 

discussies gevoerd om de Peuterspeelzaal voor 

Bakkeveen te behouden, maar ook de financiële 

aderlating voor het dorpshuis te beperken. 

Uiteindelijk heeft de Torteltuin uit Heerenveen 

de peuterspeelzaal overgenomen. Vooralsnog 

lijken de diverse partijen er redelijk goed uit te 

komen. 

 Er komt een samenwerking met verschillende 

Plaatselijke Belangen uit onze gemeente, omdat 

we vaak met dezelfde problematiek te maken 

hebben. 

 Plaatselijk Belang heeft jaarlijks overleg met de 

diverse PB-commissies. Deze commissies 

hebben geen eigen juridische status; deze 

vervult PB voor hen. Daarom is PB ook 

eindverantwoordelijke. 

 Sinterklaascommissie wil zich omvormen tot 

stichting en komt daarmee los van PB. Wel blijft 

de stichting dan onder voorwaarden jaarlijks 

€ 450,-- ontvangen van PB. In de statuten zal 

worden ogenomen dat bij opheffen van de 

stichting het batig saldo terug gaat naar 

Plaatselijk Belang. 

 

Financieel jaarverslag 

De spaarrekening lijkt behoorlijk gegroeid. Hier 

staat echter geld op dat gereserveerd is: 

 vanuit de “nalatenschap” van de Wâldklank. Dit 

geld moet bij voorkeur worden aangewend voor 

een muzikaal doel in het dorp (muziekkoepel ?).  

 voor de commissies vallend onder PB. Elke 

commissie heeft zijn eigen geld, maar staat om 

bankkosten te besparen zoveel mogelijk op 1 

rekening. Het batig saldo van de gezamenlijke 

commissies is tijdelijk zo hoog, dat een deel is 

geparkeerd op de spaarrekening van PB (helaas 

is de rente minimaal). 

 als restant van het alsnog uit te bestemmen 

dorpsbudget. 

 

Verslag kascommissie 

Tjipke Okkema en Jan Willen Russchen verleenden 

decharge aan de penningmeester: de financiële 

boekhouding en verslaglegging waren correct. 

Beiden gaven aan volgend jaar voor het 2e jaar de 

kas te willen controleren, waarbij Henk Hoekstra  
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zich meldde als reserve. 

De kascommissie merkt op dat de PB-commissies 

in feite onder PB vallen. Men vraagt zich af hoe de 

financiële boekhouding en verslaglegging wordt 

gecontroleerd. Het punt wordt door PB herkend en 

er zal zo spoedig mogelijk naar een passende 

oplossing worden gezocht. 

 

Bestuursverkiezing 

Na 6 jaar verlaat Emy ons als voorzitter. 

Evert Fokkema spreekt Emy namens het bestuur 

toe en dankt haar voor haar enorme inzet voor PB. 

Hij geeft een opsomming van de vele goede dingen 

die Emy vanuit die functie voor het dorp heeft 

gedaan. Ze deed haar dingen met heel veel passie 

en stond ook altijd klaar om zelf de handen uit de 

mouwen te steken. Ook zette ze vol verve 

Bakkeveen op de kaart bij diverse instanties.  Haar 

maandelijkse verslag in de Slûswachter van de 

activiteiten waar het PB zich mee bezig hield waren 

graag gelezen artikelen. Emy ontvangt als blijk van 

waardering een bos bloemen en een envelop met 

inhoud.  

Emy dankt een ieder voor het geschonken 

vertrouwen en zegt dat ze vrijwilligerswerk erg 

belangrijk vindt en dat dit haar veel plezier en 

energie heeft gegeven. 

De 2 door het bestuur voorgedragen kandidaten 

worden gekozen. Jannie Tjassing neemt de 

vacature in die ontstaat door het vertrek van Emy, 

en de vacature die er nog was, wordt opgevuld 

door Jan van Dalen. 

Wietze Stoker wordt voor de 2e termijn 

hergekozen. 

 

Rondvraag 

 Engel Nijholt: Wat gaat er met de tegels 

gebeuren van de “vrijwilligers van het jaar”. 

Deze tegels zijn gered uit het project Dúnsân. 

Hier gaan we een nieuwe bestemming voor 

zoeken. 

 Menno van der Meulen wil graag dat de power 

point presentatie online komt, zodat we 

allemaal de spelregels van het dorpsbudget nog 

eens goed kunnen doorlezen. Er wordt 

toegezegd dat er vaker aandacht aan het 

dorpsbudget zal worden geschonken in de 

Slûswachter en dat de presentatie mogelijk 

online wordt gezet op bakkeveen.nl   

 Froukje Stuiver wil graag dat er aandacht wordt 

besteed aan vaak de hoge snelheden van de 

auto’s bij de straatoversteek bij de Wâldsang. 

Bij het oversteken van ruiters levert dit nogal 

eens gevaarlijke situaties op. Jan van der Bij 

heeft hier een notitie van gemaakt. Er stond 

deze week ook in de krant dat de provincie de 

verkeersveiligheid van deze weg van Ureterp 

naar Haulerwijk (N917) zal bekijken. 

 Henk Hoekstra vraagt of Plaatselijk Belang 

heeft gekeken naar de beheerplannen van 

Natura 2000; het afsluiten van favoriete 

wandelpaden geeft reden tot zorg. PB was hier 

al aan begonnen, maar zal door de reacties 

vanuit de zaal hier meer aandacht aan 

schenken. Indienen van de zienswijze kan tot 

29 april.  

 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit het 

formele deel van de vergadering. 

 

Na de pauze is een 2-tal onderwerpen 

geagendeerd 

 Marten Pothof van Natuurmonumenten.  

Hij vertelt waar Natuurmonumenten op dit 

moment mee bezig is. De opstelling van NM is 

om meer naar buiten te treden met waar ze 

mee bezig zijn. Het eerste deel van de 

Slotsingel is al opgeknapt door een 10-tal 

vrijwilligers uit Bakkeveen. De bedoeling is om 

het laatste stuk van de Slotsingel richting 

Bosmanege ook nog aan te pakken.  

Aan de Beakendyk wordt een aantal nieuwe 

beuken herplant.  

Het Sterrebos (vlak achter de slotplaats) wordt 

ook aangepakt, dit zal in overleg gaan met het 

dorp Bakkeveen. Verder is er weer een 

spelletjes/aktiviteitendag gepland voor de jeugd 

op het terrein rondom de Slotplaats. 

 

 Emy Hoogenboom en Jan van Dalen 

presenteren een prachtig plan over onze 

droom: een nieuwe recreatie-/cultuur-

/sportzaal, tevens te gebruiken door de 

basisscholen.  

Engel Nijholt trapt af met een overzicht van 

de bouwplannen van openbare toiletten en 

ruimte voor een nieuw TIP-kantoor. Ook is een 

nieuwe entree voor het Dúndelle gebouw 

gepland. Bureau TRS-consultancy heeft een 

nieuwe bouwmethode van sportzalen en –hallen 

uit Frankrijk onderzocht op bruikbaarheid in 

Nederland. Dat duurzame concept lijkt heel 

goed te passen. De nieuwbouw wordt hiermee 

ca 25% goedkoper dan traditionele bouw. 

Wordt de zaal in gezamenlijkheid met Dúndelle 

beheerd, dan kan weer een flinke besparing 

worden behaald. Hiermee zou nieuwbouw 

financieel haalbaar kunnen zijn. Wel moeten er 

nog structurele gebruikers worden gezocht.  

 

Maar ….. de inspirerende TOP-locatie zal 

waarschijnlijk nieuwe gebruikers opleveren. Er 

wordt aan het dorp gevraagd mee te denken 

hoe de droom werkelijkheid kan worden. Er 

hebben zich vanuit de zaal enkele 

belangstellenden gemeld.  

Er wordt toegezegd dat de presentatie op 

bakkeveen.nl zal worden gepubliceerd; de 

financiële onderbouwing blijft voorbehouden 

aan de aanwezigen op de ALV.  
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Bij ons in het Dorp 
 

gesprek met Michel Pol van de Foarwurker 

Wei. 

 

De foto is een beetje een vreemd begin van deze 

rubriek, want die gaat toch vooral over mensen, 

die in ons mooie dorp wonen. Maar helemaal raar 

is dit begin ook weer niet, omdat de degene om 

wie gaat, in een wel heel bekend huis woont. Ik 

denk dat hij aan niemand hoeft te vertellen waar 

hij woont, want iedereen kent deze boerderij, die 

als je het dorp binnenrijdt, eigenwijs een heel eind 

buiten de rooilijn staat. Ik ben altijd bang geweest 

dat een of andere grote vrachtauto, die toch 

veelvuldig over de Foarwurker Wei rijden, de gevel 

wel eens zou kunnen inrijden. Maar het huis staat 

er nog steeds en dat al sinds 1784. 

 

Na de families De Haan, Benedictus en 2 families 

Jongstra, wordt het huis sinds 2012 bewoond door 

Michel Pol, zijn partner Sylvia en hun twee 

dochters Nikky van 4 jaar en Julia van 8 maanden. 

 

Michel is werkzaam bij de politie op het gebied van 

natuur-handhaving en heeft zijn werkgebied in de 

3 noordelijke provincies; een paar jaar geleden 

was hij een echte buitenman en nu zit hij voor een 

deel van zijn werktijd achter een bureau;  Sylvia 

werkt bij de gemeente Groningen als 

afdelingshoofd WMO.  

 
Toen ze elkaar leerden kennen zochten zij een 

huis. Michel kende door zijn werk Bakkeveen en 

omgeving. Bakkeveen ligt bovendien mooi in het 

midden van Leeuwarden, waar Michel woonde en 

Groningen, waar Sylvia woonde. In 2012 namen ze 

dus hun intrek in de boerderij aan de Foarwurker 

Wei.  

Nu na 4 jaar zegt Michel daarvan: “Ja wij zijn beide 

een beetje impulsief en achteraf gezien hebben we 

de restauratie en verbouwing toch wat te  

optimistisch ingeschat”. 

 

Natuurlijk hebben ze het huis van te voren wel 

laten inspecteren en iedereen kon zien dat de 

schuur toen op instorten stond; het voorhuis stond 

er veel beter bij, leek het. Ook dat viel later tegen; 

er moest tegen de verwachting in toch een nieuw 

dak op, omdat de sporenkap helemaal verrot was. 

  

 

Michel is ambtenaar, Sylvia ook, maar ze staan 

beide versteld van de hoeveelheid ambtenarij die 

op hun is losgelaten om het huis te kunnen 

verbouwen. Het duurde dan ook bijna een jaar 

voor ze met restauratie en verbouwing konden 

beginnen. ”Ik heb vergunningen, tekeningen, 

foto’s, constructieberekeningen, adviezen enz., 

zoveel, dat ik Bakkeveen er mee dicht kan 

plakken, het is wel een stapel van een halve 

meter”. 

 

Michel vervolgt: “Ik ben natuurlijk in mijn werk 

ook wetshandhaver, maar ik heb altijd als 

uitgangspunt dat je moet kijken naar het doel van 

de wet en dat je, zoals dat zo mooi heet “in de 

geest van de wet moet handelen”. Hij is er 

inmiddels achter dat dat niet altijd het geval is, de 

ambtenaar waarmee zij toen te maken hadden zei 

“Dit zijn de regels en ik kijk naar de letter van de 

wet, daar word ik op afgerekend”. Michel vertelt 

verder dat de burgemeester zelfs heeft bemiddeld. 

 

“Je loopt ook tegen vreemde dingen aan” zegt 

Michel “Twee dames van Monumentenzorg vonden 

dat wij eigenlijk de knik in het dak van de schuur 

weer moesten terugbrengen, dat staat wel veel 

beter bij het monument. Dat die knik alleen maar 

werd veroorzaakt door verval kwam kennelijk niet 

in hun op. Ook de muren van de boerderij mochten 

niet worden vervangen, maar moesten worden 

rechtgezet.” 

 
Deze foto uit ca.1920 laat nog een 

kaarsrechte nok zien 
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De schuur van de boerderij is nu prachtig 

verbouwd tot woongedeelte met onder andere een 

schitterende grote woonkamer met uitzicht op de 

Swarte Leane en de bossen. Een stuk van “de 

groppe” uit de boerderij moest gehandhaafd 

blijven in de kamer.  

 

Het dak van het voorhuis bleek ook niet solide; het 

begon te lekken. De aannemer dacht een en ander 

snel te repareren, want overal plastic tegen het 

plafond en een tiental emmers om het lekwater op 

te vangen is geen luxe. Maar die snelheid bleek 

geen succes, want het gebruikte hedendaagse 

materiaal werd afgekeurd en het gevolg was een 

bouwstop.  

 

Tot ongeveer halverwege 2014 heeft Michel heel 

veel zelf gedaan b.v. de hele schuur afgebroken. 

Maar toen sloeg het noodlot toe. Bij een onderzoek 

naar roofvogelvervolging tijdens zijn werk viel hij 

uit een boom en brak op twee plaatsen zijn rug en 

elleboog. Hij heeft toen geruime tijd moeten 

revalideren. 

  

 
 

Nu het “wonen klaar is”, staat de voorkant van het 

huis op het programma. Michel en Sylvia willen de 

voorkant ombouwen tot een galerie beneden en 

een ruimte voor “bed zonder breakfast” boven. Hij 

heeft de hoop dat hij eind van dit jaar de galerie 

kan openen. 

 

Michel schildert zelf en zal daar zijn eigen werk 

tentoonstellen, maar ook werk van anderen. 

Hij heeft een passie voor natuur en wil dat ook 

graag laten zien in de galerie. Er zal een 

prentenkabinet in komen en natuurlijk is er ook 

ruimte voor andere schilders. Ook zal er  

gelegenheid zijn om werk te kopen. Hij verwacht 

open te zijn op zaterdag en zondag. 

Hij zegt: “Ik heb wel enige ervaring, want in 

Leeuwarden had ik ook een galerie en een 

lijstenmakerij”. 

 

Zijn website (polart.exto.nl) begint met: 

“Er was eens …… een moment, ik denk 25 jaar 

geleden, dat ik tijdens een strenge winter een 

Koperwiek langs de slootkant zag lopen. In volle 

concentratie op zoek naar iets eetbaars, zag hij 

niet dat ik mijn hoofd op de slootkant legde op de 

weg die hij ging. Tot op ongeveer 5 centimeter 

genaderd, keek hij op en ging met een bocht om 

mijn hoofd heen, zijn weg onverstoorbaar volgend. 

In die luttele seconde zag ik mijn eigen gezicht 

weerspiegelt in één van zijn pupillen. Het is 

misschien wel vanaf dat moment dat ik een bijna 

magische fascinatie heb voor de natuur en 

specifiek voor dieren.” 

 

Hobby en beroep gaan bij Michel dus heel goed 

samen. 

 

Op mijn vraag of hij nog wel aan schilderen 

toekomt, zegt hij dat hij wekelijks schildert met 

een groepje Bakkeveensters bij Aaltje van der 

Velde. “Ik heb niet veel tijd om op andere 

momenten te schilderen, maar als ik schilder geeft 

dat mij heerlijk rust.” 

 

 
Een olieverfschilderij “Nikky, hier ik ben ik 

dan”” van Michel Pol. (2012) 

  

“Bindt mij niet op de opening eind van dit jaar, 

want ik heb geen strakke planning.  

 

Ik zal vanaf de overkant van de vaart de 

ontwikkelingen nauwkeurig kunnen volgen, in 

dezelfde geest als Pieter Jongstra ooit tegen mij zei 

“Ja jonkje as ik hjir yn myn hoekje sit kin ik die 

goed in de gaten hâlde” 

 

Henk Marinus. 
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Nieuw  

bij ons in het dorp 
 

 

Sietske en Gerard  

 

 

Sietske en Gerard gaan er 

voor. Sietske Oosterveen en 

Gerard Hommema wonen al 

een paar weken aan de 

Weverswal 27. Omdat ze hun 

huis in Wirdum vlakbij 

Leeuwarden heel snel hadden 

verkocht bivakkeren ze nu in 

hun eigen huis waar nog van 

alles moet gebeuren. Voor het 

interview zijn we dan ook maar naar de Slotleane 

4 uitgeweken waar uw interviewer ordentelijk aan 

een hoge tafel kon gaan zitten schrijven. 

Misschien klinkt dat wat zielig, maar Sietske en 

Gerard zijn geenszins zielig. Ze bruisen van 

levenslust. 

 

Ook Sietske heeft zich al in de Slûswachter 

aangekondigd.  Zoiets schijnt een trend te worden. 

Ze geeft Frans aan de keukentafel in Burgum en 

gaat dat nu ook hier in Bakkeveen doen. Als ik het 

goed heb begrepen kan dat soms gepaard gaan 

met een Franse maaltijd als je haar aardig wilt 

aankijken. Dus allemaal op naar de keukentafel 

van Sietske. Maar nog even wachten hoor. Eerst 

moet het huis aan kant zijn, want ze logeren nu 

nog in hun eigen kleine tuinkamer. 

 

Sietske is een geboren en getogen Drentse. Tot 

haar 21ste heeft ze in Assen gewoond waar ze 

haar onderwijsakte voor de kleuterschool en de 

basisschool heeft gehaald. Daarna is zij al snel 

getrouwd en hebben ze eerst in Anloo en daarna in 

Ees gewoond. Haar man werd zo ernstig ziek dat 

hij blijvend in de ziektewet belandde. Het was zijn 

wens om naar Frankrijk te gaan om daar nog zo 

lang mogelijk van het leven te kunnen genieten. 

Ze zijn met zoon en dochter naar het zuiden van 

Frankrijk getrokken, in de buurt van de stad Albi in 

Tarn. Ze leefden daar in de natuur en ze leefden 

gedeeltelijk van de natuur. Na het overlijden van 

haar man is zij met dochter naar Nederland 

teruggekeerd. Wat Sietske op informele wijze doet, 

Frans aan de keukentafel geven, is dochter van 

plan formeel te gaan doen waartoe zij een studie, 

docent Frans, volgt. 

 

Gerard is geboren en getogen in Leeuwarden. Voor 

zover hij zich buiten Leeuwarden waagde heeft hij 

twee keer in een dorp onder de rook van 

Leeuwarden gewoond. Dus Bakkeveen is een grote 

stap. Hoewel, Gerard organiseert met zijn fietsclub 
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de W3 ronde. Dat zit zo: 

voordat Gerard en 

Sietske naar Bakkeveen 

kwamen, woonden zij in 

Wirdum. Nu zijn er nog 

twee dorpen die Wirdum 

heten; Wirdum in 

Groningen en Wirdum in 

Duitsland. De afstand 

bedraagt 285 kilometer 

die ze in twee dagen 

afleggen. Maar nu ga ik 

wat te snel, ook al houd 

ik ze op de fiets vast niet 

bij. 

Gerard heeft twee 

dochters en een zoon uit 

een eerder huwelijk. 

Gezamenlijk brengen zij dus vijf kinderen in, 

allemaal twintigers. De enige die wat op afstand 

staat is de zoon van Sietske. Hij is een echte 

Fransman geworden die in een idealistische 

woongemeenschap nog steeds vlak bij Albi woont. 

 

Gerard is van huis uit analist. Hij was eerst 

medisch analist maar nu doet hij toxicologisch 

onderzoek voor een ziekenhuis wanneer patiënten 

wellicht teveel of de verkeerde medicijnen 

toegediend hebben gekregen. M.a.w. hij zit er dus 

met zijn neus bovenop wanneer het farmaceutisch 

misgaat. Het is dus niet gek dat hij zes jaar lang in 

deeltijd een studie homeopathie heeft gevolgd. Hij 

heeft ook cursussen bij Annet Sneevliet gevolgd. 

Omdat zij een heel goede homeopathisch arts is, 

zo zei Gerard, heeft hij geen enkele behoefte om in 

Bakkeveen als homeopaat werkzaam te zijn. 

Samen met collega’s die andere paramedische 

beroepen uitoefenen werkt hij een dag per week 

"het  voel je goed centrum" in Leeuwarden. De 

andere vier dagen werkt hij er als analist. 

 

De vraag rijst nu hoe hebben zij elkaar ontmoet? 

In de Bospub in Dwingeloo in het jaar 2011. Ja, je 

hoort dat wel vaker. Ze hebben allebei een hond 

en kennelijk is het dan veel gemakkelijker om 

elkaar aan te spreken. Een hond is een fantastisch 

alibi om aardig naar de hond van de 

hondenbezitter of bezitster te doen. Zo van: “Wat 

een schatje”. “Heeft ie een echte stamboom?” “Oh, 

kijk nou, ze vinden elkaar lief…….” 

Ja, ja…………. Allemaal jaloezie mijnerzijds, want ik 

ben geen uitgesproken hondenliefhebber, maar dat 

beperkt de partnerkeuze natuurlijk wel enorm zo 

begrijp ik…………. 

Sietske en Gerard zijn van de natuur en voor de 

natuur: natuurgeneeswijze, tuinieren, want het 

eerste wat er te doen staat nadat het huis 

bewoonbaar is geworden, is het maken van een 

eettuin, want dat vergemakkelijkt het leren eten in 

het Frans aan de keukentafel zeer. 

 

Maar hoe kwamen ze nu in Bakkeveen terecht? 

Heel eenvoudig, Gerard mag vanwege zijn werk 

niet verder van Leeuwarden af wonen dan op een 

halfuur rijden. Bakkeveen ligt net op de grens en 

ze wilden kostte wat het kost vlak bij bos wonen. 

Komt bij dat Gerard toen hij weer bij Annet 

Sneevliet was langs geweest het witte huis aan de 

Weverswal te koop zag staan. Dat was dus een 

een-tweetje. 

 

Vanwege de kinderen hebben ze zich beiden op de 

muziek gestort. Hun kinderen zingen fantastisch en 

bespelen menig muziekinstrument. Een dochter 

van Gerard zit zelfs op het conservatorium. Sietske 

gaat Djembé lessen hier in Bakkeveen volgen.  

 

Gerard speelt wat van alles maar gaat zich nu op 

de dobro storten. Ach, uw eenvoudige interviewer 

leert er steeds weer iets bij. Een dobro? Een dobro 

is een soort gitaar bestaande uit een metalen kist 

die plat voor je ligt en waarmee je speciale 

akoestische effecten kunt oproepen. De keuze voor 

de dobro is een heel speciale. Geen van hun 

kinderen bespeelt de dobro………………. Of dat alles 

verklaart weet ik niet, want de kinderen bespelen 

vast noch de waldhoorn noch de ukelele………….. 

 

Sietske geeft naast haar Franse les, ook twee 

dagen per week in Meppel GVO aan leerlingen op 

de basisschool. GVO staat voor godsdienstig 

vormend onderwijs. Verder is zij vrijwilligster voor 

vluchtelingenwerk in Burgum. 

 

Het begint mij langzaamaan te duizelen. Maar of 

dat nog niet genoeg is zijn zij wis en waarachtig 

van plan zich ook heel actief voor ons dorp in te 

zetten. Dus, Sietske en Gerard: “Hartelijk 

welkom!” 

 

Bob Waisfisz 
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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 

 

Wonen en werken in één pand:  

let op de fiscale regels 
 

Veel ondernemers werken en wonen in een pand, 

zij hebben hun bedrijf of praktijk aan huis. De 

fiscale regels voor wonen en werken in één pand 

zijn behoorlijk complex. Je moet om te beginnen 

vaststellen of sprake is van werkruimte die fiscaal 

meetelt: dit wordt een ‘kwalificerende werkruimte’ 

genoemd. Ook maakt het uit of je een 

eenmanszaak hebt of aandelen in een B.V.. 

Tenslotte maakt het ook nog uit of je op 

huwelijksvoorwaarden of in gemeenschap van 

goederen bent getrouwd en als je samenwoont of 

je een samenlevingscontract hebt. Hier een korte 

schets van de regels die je tegenkomt als je werkt 

en woont in één pand.  

 

Het uitgangspunt van de belastingwet is dat een 

werkruimte aan huis in principe behandeld wordt 

als een ‘onzelfstandig onderdeel’ van de ‘eigen 

woning’. Je hele woning, inclusief de werkruimte, 

geldt dan als 'eigen woning' en is fiscaal dan niet 

gelinkt aan je bedrijf. Dit is anders als de 

woonruimte fiscaal als werkruimte kan worden 

aangemerkt. Dan wordt de werkruimte fiscaal 

zelfstandig, los van de woning, behandeld. De 

kosten van de ruimte zijn dan aftrekbaar, 

waaronder die voor de inrichting en energie. 

 

Er is sprake van een fiscale werkruimte als dat 

door uiterlijke kenmerken duidelijk zichtbaar is. 

Bijvoorbeeld door een eigen opgang of ingang, 

eigen sanitaire voorzieningen, zodanig dat je het 

bij wijze van spreken aan een ander zou kunnen 

verhuren. Ook moet je in deze werkruimte je 

inkomen grotendeels verdienen (meer dan 70%). 

Daarnaast speelt de vermogensetikettering een rol. 

Bij vermogensetikettering is het belangrijk 

onderscheid te maken tussen ondernemers met 

een eenmanszaak en ondernemers die hun 

onderneming in bv-vorm drijven. Een accountant 

of notaris kan je hierover verder informeren. 

 

In de praktijk wordt vaak gekozen voor een 

gesplitste vermogensetikettering: het 

woongedeelte behoort tot het privévermogen en de 

werkruimte tot het ondernemingsvermogen. Op 

het woongedeelte is dan de eigenwoningregeling 

wat betreft de hypotheekrenteaftrek etc. van 

toepassing. De werkruimte staat op de balans van 

het bedrijf. Dit betekent dat de 

waardeveranderingen van de werkruimte onder 

winst of verlies uit onderneming vallen. Bezien in 

het licht van dalende prijzen voor 

woon/werkpanden kan het verstandig zijn om een 

pand (deels) als ondernemingsvermogen aan te 

merken. Naast de financieringskosten, 

onderhoudskosten, energiekosten en 

gemeentelijke belastingen, is de waardedaling 

(verlies) fiscaal aftrekbaar.  

Als je bij verkoop van het woon/bedrijfspand winst 

(overwaarde) maakt, dan leidt de winst die op de 

werkruimte betrekking heeft, niet tot een 

beperking van de ‘eigenwoning reserve’ en levert 

dit geen beperking op voor een nieuwe 

financiering. 

 

Bij het drijven van een onderneming in BV-vorm 

kan een overwaarde bij verkoop van het 

woon/bedrijfspand leiden tot een belasting van 

deze overwaarde in box 1 tegen het maximale 

tarief, als gevolg van de zogenaamde fiscale 

‘terbeschikkingsstellingsregeling’ (TBS-regeling). 

Ook voor de ondernemer van een eenmanszaak 

kan deze TBS-regeling aan de orde komen als de 

woning met kwalificerende werkruimte eigendom is 

van de niet ondernemende echtgenoot of een 

andere met hem verbonden persoon (bijvoorbeeld 

een kind). 

 

De samenhang tussen deze regels en de 

toepassing daarvan op jouw persoonlijke situatie 

verdient de nodige aandacht van de accountant en 

de Netwerknotaris. Kom daarom bij ons langs als u 

besluit het wonen en werken te combineren.  

Wij zijn u graag van dienst! 



18 
 

Het Dodo festival 
 

Alhoewel de Middeleeuwse kluizenaar Dodo van 

Haske al lang onder de groene zoden ligt, is zijn 

visie nog springlevend. Ieder jaar wordt in 

Bakkeveen in het laatste weekend van de bouwvak 

een groot feest gevierd om de boodschap van deze 

goedzak te verspreiden. Lachende mensen, goeie 

dansmoves en opzwepende deuntjes zijn dingen 

waarin Dodo’s schaterlach doorklinkt. 

  

Reikhalzend wordt er door velen uitgekeken naar 

dit weekend vol entertainment.  

Dit jaar vindt het plaats op vrijdag 19 en 

zaterdag 20 augustus op het parkeerterrein 

bij het sportpark in Bakkeveen en, zoals u wellicht 

is opgevallen, bestaat dit opnieuw uit twee dagen! 

Niet alleen kinderen kunnen zich onderdompelen in 

de wereld van Dodo door deel te nemen aan de 

kinderactiviteiten op 19 augustus vanaf 12.00 

uur, maar ook de rest van alle leeftijdscategorieën 

kunnen al vanaf dat moment en tot in de late 

uurtjes genieten van het afwisselende aanbod van 

live muziek. 

  

 

Op de tweede dag begint het programma om 

16.00uur, zodat men weer even kan opladen voor 

de volgende ronde; Dodo Dance! Lekker dansen op 

de vetste beats, bijkletsen met oude (of nieuwe) 

bekenden en genieten van al die blije mensen. Te 

zien aan de twinkelende oogjes van veel 

festivalbezoekers van vorig jaar, begrijpen steeds 

meer mensen dat Dodo niets anders wil dan plezier 

voor iedereen. 

 

Plezier is fijn en dat begreep Dodo lang geleden al. 

De enige manier om dit hoogtepunt van de zomer 

mee te maken, is door u op 19 en 20 augustus te 

begeven naar het epicentrum van festivalvreugde 

en u te laten verrassen door alle indrukken die er 

ongetwijfeld op u afkomen. En, zoals Dodo naar 

verluid altijd riep; ‘Bij zijn is meemaken!’. 

   

Mocht u zich nu, net als velen anderen, ontzettend 

verheugen op het Dodo festival of wilt u hier 

simpelweg meer over weten? Houd dan de website 

(www.dodofestival.nl) of de facebookpagina in de 

gaten.  

  

http://www.dodofestival.nl/
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It waarme meilibjen fan safolle minsken  

nei it ferstjerren fan myn leave man, us heit en pake 

 

Hendrik Jan van der Linde 

 

hat us goed dien. 

Tige tank dêrfoar 

 

Annie van der Line – Kluitenberg 

Bern en pakesizzers 
 

Weverswâl, maart 2016 
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Nieuws van Brassband Opsterland 
 

Voorjaarsconcert 

Op 16 april heeft BBO haar voorjaarsconcert 

gehouden. We kunnen terugkijken op een geslaagd 

concert. Met tal van solisten en medewerking van 

Jan Dirk van der Meulen uit Wijnjewoude. 

 

Tijdens dit concert heeft Jan van Dalen (ook wel 

mister Bakkefean genoemd)  de naam van het 

jeugdorkest onthuld. Het jeugdorkest gaat nu 

verder onder de naam “Koperbende”. 

 

 

Rondgang 

In juni houdt BBO weer haar jaarlijkse rondgang 

door het dorp. De exacte datum wordt in de 

volgende editie bekend gemaakt. 

 

Website BBO 

Brassband Opsterland heeft ook een eigen website. 

Benieuwd? 

 

 brassbandopsterland.nl 
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Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond 
Afdeling Bakkeveen. 
 

CPB vergadering 

op dinsdag 19 april in de Mande 

 

Op deze laatste ledenvergadering van dit seizoen 

heet voorzitter Jeltje Heida ons van harte welkom 

en in het bijzonder onze spreker deze avond dhr. 

H. Louwsma uit Stiens. 

Na bijbellezing- meditatie en notulen was er eerst 

nog een bestuurswisseling, en vervolgens kreeg 

dhr. Louwsma het woord. 

Hij was luchtvaartmeteoroloog en nu hij met 

pensioen is, heeft hij van "hoe kijk je naar het 

weer" zijn hobby gemaakt. 

 

Vroeger, in de tijd van Jan Pelleboer en Hans de 

Jong waren er veel mensen in dienst om aan de 

hand van verkregen gegevens het weer op 

de kaart te zetten. Tegenwoordig gaat alles 

automatisch en zijn er praktisch geen mensen 

meer voor nodig. Via satellieten worden de 

weersomstandigheden over de gehele wereld 

opgevangen.   

We kregen op boeiende wijze een beetje inzicht 

over hoe de weersverwachtingen worden 

voorspeld. In tegenstelling tot vroeger, zijn deze 

een stuk nauwkeuriger geworden, maar het weer 

voor over een aantal dagen vooruit te voorspellen 

komt toch vaak niet uit. Niets is zo 

onvoorspelbaar als het weer. 

 

Jeltje bedankt dhr. Louwsma voor de boeiende 

lezing. Daarna zingen we nog een lied en  wenst ze 

een ieder wel thuis. 

   

Middagtocht 

We konden ons deze 

ledenvergadering opgeven 

voor een middagtocht 

op dinsdag 24 mei. 
Eerst gaan we naar het wasmachinemuseum in 

Opende. Daarvandaan gaan we als afsluiting van 

de middag naar "de Stripe" voor een diner. 

 

Biningsdei   

op 5 april in de  Lawei in Drachten 

We vierden het 80 jarig jubileum van de Bond. 

Iedereen die deze dag aanwezig was had een eigen 

corsage gemaakt, wat het extra feestelijk maakte. 

 

Spreker ‘s morgens was de heer Sander de 

Rouwe, CDA gedeputeerde in de Provinciale 

Staten. Het thema waar hij over sprak was 

Herkenning. Dat woord betekent het  "opnieuw 

kennen, het waarnemen". 

 

De herkenbaarheid van Chr. organisaties, zoals 

verenigingen, kerken en politieke partijen is dat 

nog van deze tijd?  

Hoe moeten we omgaan met de teruggang van 

leden en welke gevolgen heeft dit voor de 

maatschappij. 

  

‘s Middags komt Rob Favier aan het woord, 

theoloog en cabatier. Hij heeft ons een fijne 

middag bezorgd.  

Het was een geslaagde dag. 
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Omtinkers op bezoek in het Huis van heden 
 

Sinds de uitvoering van de Wet maatschappelijk 

ondersteuning door gemeenten, is het 

uitgangspunt dat ouderen en mensen die zorg 

nodig hebben, zo lang als het kan thuis blijven 

wonen. Om hen daarbij te helpen is in de NHL 

(Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) een ‘huis 

van heden ingericht’.  

Een als woning ingerichte demonstratieruimte van 

het platform “GEEF” (Gezondheid Expertise en 

Educatiecentrum Friesland). Hier kun je 

kennismaken met technische snufjes en diensten 

die de woning comfortabeler, veiliger en 

toegankelijker maken. 

 

Op 5 april 2016 brachten 17 van de 37 omtinkers 

van het WMO dorpssteunpunt Bakkeveen een 

bezoek aan het huis van heden. Het huis is 

voorzien van technische hulpmiddelen, 

comfortdiensten, zorg, bewaking en alarm ook wel 

domotica genoemd. Allemaal gericht om ouderen 

zo lang mogelijk in hun huis te laten wonen. 

 

Het platform Geef laat in het huis van heden 

simpele en doelgerichte oplossingen zien. 

Hieronder enkele voorbeelden: 

 

 Veiligheid en Bewaking: alarm/zorgcentrale, 

bewakingscamera’s en detectiesensoren. 

 Behandeling en verzorging: contact met 

zorgcentrale, medicatiebegeleiding, doorgeven 

thuismetingen en zorgplanning. 

 Welzijnsdiensten: videocommunicatie, sociale 

netwerken, een goedemorgendienst en 

chatservice. 

 Gemaksdiensten: evenementenkalender, 

gemeentelijke diensten, besteldiensten en 

maaltijden. 

 

Op die dinsdagochtend van 5 april worden wij 

welkom geheten door Marianne Vermeulen, de 

huismeester van ‘Het Huis’. Zij neemt ons mee 

door de woning en laat ons de mogelijkheden zien 

die het verblijf in en om de woning aangenamer en 

veiliger maken. 

 

 We beginnen bij de voordeur. Voor de veiligheid 

is hier een deurbel met camera gemonteerd.  

 Het keukenblok kan omhoog en omlaag 

gebracht worden waardoor je  met een rolstoel 

aan het keukenblok kunt werken. 

 In de slaapkamer staat een, elektrisch 

verstelbaar, hoog/laag bed.  

 In het toilet is een was/droog voorziening 

gemonteerd, waardoor je zelfstandig het toilet 

kunt gebruiken. 

 

Het uurtje dat ons ter beschikking staat loopt flink 

uit. Er is zoveel te zien dat een uurtje te kort is om 

alles wat in het huis te zien is, te kunnen 

behandelen. We bedanken Marianne voor de 

ontvangst en de uitgebreide uitleg. 

  

We drinken nog een kopje koffie en aanvaarden 

daarna de thuisreis. Daarmee komt er een einde 

aan een zeer leerzame ochtend, waarin wij als 

Omtinkers een goede indruk hebben gekregen op 

wat voor manieren hulp kan worden geboden. 

Zowel op technisch als op dienstverlenend niveau. 

 

Meer informatie 

www.platformgeef.nl/huis-van-het-heden 

(foto’s op: www.bakkeveen.nl; nieuws van 5 april) 

 

http://www.platformgeef.nl/
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Kleding wassen terwijl je tankt. 
 

Douwe Wagenaar heeft met zijn megawasmachine 

een primeur in Friesland. Zijn klanten deden er op 

voorhand wat lacherig over. Er werd zelfs aan een 

1 aprilgrap gedacht. Maar volgens pomphouder 

Douwe Wagenaar is het grootste deel inmiddels 

overtuigd van het nut van een megawasmachine 

bij zijn tankstation aan De Feart. 

 

Snel klaar 

,,De machines kunnen tot 18 kilo was verwerken’’, 

vertelt de 47-jarige Ureterper. “Met zo’n bult was 

ben je thuis wel wat uren zoet, hier ben je in dertig 

minuten klaar. In de tussentijd eet je een broodje 

of gooi je wat benzine in de auto.” 

Inwoners van Ureterp en omstreken kwamen de 

afgelopen week al aanzetten met hun dekbedden, 

gordijnen en paardendekens. Maar ook 

ondernemers met hun bedrijfskleding en boeren 

met hun overalls brachten hun vuile was naar het 

pompstation. 

 

Voetbalclubs 

De ondernemer ziet nog veel meer mogelijkheden. 

“Voetbalclubs hebben vaak bergen was. Die 

kunnen hier prima terecht. Maar ook toeristen in 

Bakkeveen die kilo’s was weg moeten werken.” 

Wagenaar kwam op het idee na een beurs met zijn 

vakgenoten. Het concept loopt al drie jaar in 

Frankrijk en België. 

 

Randstad 

Sinds vorig jaar staan de eerste tankwasmachines 

in de Randstad. Na Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam staan de wasmachines nu dus ook in 

Ureterp. “De leverancier stond niet te springen 

toen ik over mijn plannen vertelde, maar door mijn 

enthousiasme gingen ze toch akkoord. Gelukkig 

maar, want we hebben tot nu toe elke dag klanten 

gehad.”
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nieuws vanuit 

Speel-o-theek “de Speelbak” 
 

 

 

 

De afgelopen periode zijn er weer veel nieuwe 

leden bijgekomen, hier zijn we erg blij mee!! Nog 

geen lid, maar ben je wel benieuwd naar de speel-

o-theek? Schroom niet en kom gerust eens langs!  

Als je lid mag je speelgoed uitzoeken dat je een 

maand lang gratis mag lenen! 

 

We hebben een 

groot aanbod 

materialen, voor 

alle 

verschillende 

leeftijdscategori

eën en zo nu en 

dan komt er 

weer nieuw 

speelgoed bij.  

 

Zo hebben wij 

nu voor de 

allerjongsten de 

‘Toettoet’ 

trein-set en het 

autopark. Voor 

peuters en 

kleuters is er 

een nieuwe ‘Baby born-pop’. Ook de ‘Kitty 

Zoomer’ is nieuw, deze is geschikt voor kinderen 

vanaf ongeveer 6 jaar. En zodra het weer het weer 

toelaat is de ‘Space scooter’ ideaal voor de 

oudere kinderen! 

 

Wil je deze nieuwe spullen of iets anders lenen?  

 

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! 

 

Uitleen-

data: 

* 4 mei 

* 1 juni 

* 6 juli 
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Open middag 

peuterspeelzaal de 

Dúnkabouters 

 

Vrijdagmiddag 20 mei 

a.s. van 14.30–16.00 hr 
 

Peuterspeelzaal de Dúnkabouters heeft onderdak 

gevonden bij Kindercentrum De Torteltuin. 

Dit gaan we vieren met een FEESTELIJKE Open 

Middag! 
Dus… altijd al willen weten hoe de Peuterspeelzaal 

er nu van binnen uitziet? 

 

Of hoe de Peuterspeelzaal te werk gaat? Of bent u 

van plan om eventueel uw zoon/dochter op te 

geven voor de Dúnkabouters?  

 

Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd om op 

deze middag een kijkje te nemen! 

 

De koffie/thee en koek staan voor u klaar en voor 

uw kind staat er ranja en een knutsel klaar, welke 

u samen met uw zoon/dochter kunt maken.  

 

Intussen kunt u vragen stellen aan de Torteltuin en 

aan de aanwezige leidsters en ouderraad. 

 

Ook is het altijd mogelijk om tijdens de 

openingstijden, op maandag –dinsdag –woensdag 

–donderdagochtend, tussen half 9 en 12 uur vrij 

binnen te lopen. Maar op deze open middag is het 

natuurlijk wél extra feestelijk. 

 

We hopen u dan ook graag te zien.  

Tot dan, tot 20 mei a.s.! 

 

Groetjes  

Juf Grietje Koopmans en Juf Yvonne van Lienen. 

 

WELKOM, WELKOM, WELKOM, WELKOM, WELKOM, WELKOM, WELKOM, WELKOM, WELKOM. 

http://www.detorteltuin.frl/
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Hairstudio Marian  wordt  …… Anna’s Haarsalon 
  

Door de klachten aan mijn handen, die maar niet 

minder lijken te worden, heb ik besloten dat ik per 

1 juni stop met de kapsalon. 

 

Het was een moeilijk besluit maar uiteindelijk 

onvermijdelijk. Ik wil graag iedereen bedanken 

voor het vertrouwen in mij en vooral ook de 

gezelligheid die wij de afgelopen 11 jaar hebben 

gehad. 

 

Ik kan er wel een boek over schrijven. (wees niet 

bang, doe ik niet….)  

 

Graag wil ik jullie ook voorstellen aan mijn 

opvolgster : Anna de Deugd. Ik weet zeker dat 

ze jullie met evenveel plezier als ik heb gehad, 

jullie van een mooi kapsel zal voorzien. 

 

Op zaterdag 28 mei zal mijn laatste werkdag 

zijn en kunnen we afscheid nemen van elkaar.  

 

Ik zal iedereen vreselijk missen maar we komen 

elkaar vast nog wel eens tegen. 

 

Bij deze de uitnodiging op  

28 mei van 14:00 tot 15:30. 
 

 

Mijn naam is Anna de Deugd. Ik kom uit 

Surhuisterveen en ik ben 20 jaar jong. Ik ben 

enorm blij dat Marian mij het vertrouwen heeft 

gegeven om haar kapsalon na 11 jaar over te 

nemen. 

Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten in mijn 

salon “Anna’s haarsalon”. 

 

Met alle liefde en passie voor het kappersvak , 

hoop ik jullie met een tevreden en blij gevoel naar 

huis te laten gaan met een nieuw kapsel. 

Ik bedank Marian dat zij mij de kans geeft om mij 

te ontwikkelen in mijn vak. Ik hoop dat ze nog veel 

mooie dingen mag gaan doen in de toekomst. 

 

De openingstijden vanaf 1 juni zullen zijn: 

 Maandagochtend: 9:00  -  13:00 

 Dinsdag     gesloten 

 Woensdag  9:00  -  18:00 

 Donderdag  9:00  -  21:00 

 Vrijdag  9:00  -  18:00 

 Zaterdag  9:00  -  14:00 

 

Ik zal ook aanwezig zijn op het afscheidsfeestje 

van Marian zodat u gelijk met mij kennis kunt 

maken. 

 Groetjes Marian & Anna 
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Zwembad Dúndelle 
 

Helaas hebben wij het zwembad dit jaar niet, zo als 

al jaren de traditie is, op Koningsdag kunnen 

openen. Het koude weer zorgde ervoor dat het niet 

mogelijk was om het water op een temperatuur te 

krijgen zodat het verantwoord is om te zwemmen. 

 

Kleedruimte 

De kleedruimte heeft een nieuwe indeling 

gekregen. Dit moest gebeuren om ruimte te 

creëren voor het realiseren van openbare toiletten, 

die horen bij het project Dúnsân. Doordat er 

gewerkt wordt aan het voorterrein / 

parkeerterreinen voor Dúndelle was het niet 

mogelijk om hier eerder mee te beginnen. Dúndelle 

was niet met een auto te bereiken om materiaal 

hiervoor aan te leveren. De laatste weken is er dan 

ook hard gewerkt door verschillende bedrijven om 

alles op tijd klaar te hebben. (timmermannen / 

stukadoors / loodgieters, enz.) 

 

Ook bij de kiosk is de eerste inzet van vernieuwing 

ingezet door een softijshoek te creëren. Dus 

vanaf nu softijs, milkshakes en slush te verkrijgen.  

 

Zwemles 

Mocht u nog geen abonnement gehaald hebben het 

kan nog steeds. Ook als u heeft getwijfeld of u zelf 

nog op les zou gaan, conditie training of als 

herintreder, u bent nog steeds van harte welkom. 

Er zijn verschillende sporten die stoppen in de 

zomerperiode, dan is zwemmen een mooie 

aanvulling om de conditie op pijl te houden. 

Zwemmen is goed voor je lijf, maar ook voor de 

sociale contacten. 

 

Ook voor kinderen is er nog ruimte om op zwemles 

te komen, geen wachtlijsten. 

Mocht de lestijd u niet passen i.v.m. andere 

sporten laat het ons weten, misschien kunnen we 

in overleg tot een oplossing komen. 

 

Schoolzwemmen 

In 2004 heeft de Gemeente het schoolzwemmen 

afgeschaft, sinds die tijd biedt het zwembad zelf 

een programma voor scholen die wel willen 

schoolzwemmen. Veel kinderen halen op jonge 

leeftijd een diploma, maar echt een baantje 

zwemmen doen ze niet meer. Wij, als 

badpersoneel, zien dan ook tijdens de les, dat een 

baan zwemmen wel wat anders is als spelen in het 

water.  

 

De zwemslag beheersen ze nog wel, maar een 

afstand zwemmen is wel iets anders. Als je dan ook 

nog met kleren aan in het water valt kun je jezelf 

behoorlijk tegen komen. 

 

Schoorsteen 

Voor de oplettende kijker, er is aan het uiterlijk 

van het zwembad iets veranderd. De schoorsteen 

stond er bijna 50 jaar en was aan vervanging 

toe. De kleur is gelijk, maar de vorm is anders. 

Ook is hier en daar de coating weer bijgewerkt, 

dus al met al ligt het zwembad er weer prachtig 

bij. 

Klaar voor de zomer dus, laat het mooie weer 

maar komen. 

 

Auto te water 

Dit jaar hebben we een nieuwe activiteit in het 

bad. Een cursus auto te water. De eerste proef 

is geweest op 25 april, binnenkort filmpje hiervan 

op de site van Dúndelle. Op de laatste zondagen 

van de maanden mei, juni, juli en augustus is het 

mogelijk om te ervaren hoe het is als je met een 

auto te water raakt. Voor meer informatie kijk op 

onze site of op www.cursusautotewater.nl 

Ook zullen er chauffeurs van een ambulance deze 

cursus volgen. Tevens komt er tijdens de training 

van deze chauffeurs een simulator op het terrein 

te staan, om te ervaren wat er gebeurd als een 

ambulance over de kop gaat. Bent u benieuwd 

kom gerust even kijken. 

 

Tot ziens in zwembad Dundelle 

Andries en Engel 
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Innovatieslag voor bloemist De Wylde Roas  
Service voor klanten en eenvoudig digitaal bestellen voor bedrijven 

 

Bloemenwinkel De Wylde Roas in Bakkeveen is aan 

het innoveren. Bloemist Janny Zandberg heeft zich 

aangesloten bij FloraNL, een organisatie van 

samenwerkende bloemisten in Nederland. De 

samenwerking brengt verschillende voordelen mee 

voor de klanten en bedrijven in het Friese 

Brinkdorp en de omgeving. 

 

"De winkel biedt meer service. Overal in Nederland 

en in het buitenland kunnen klanten nu bloemen 

laten bezorgen en kunnen bedrijven eenvoudig 

digitaal bestellen. Via FloraNL is De Wylde Roas nu 

aangesloten op een landelijk netwerk en ICT-

systeem. Bedrijven krijgen automatisch een factuur 

en kunnen een logo op het kaartje zetten", zegt 

Ruud Steur, mede-oprichter van FloraNL.  

 

"Een ander voordeel van het collectief van 

samenwerkende bloemisten is dat de bloemisten 

onderling makkelijker ervaringen delen, meegaan 

met nieuwe ontwikkelingen en op de hoogte 

blijven. Ook via FloraNL", zegt Janny Zandberg. 

Tevens zijn duurzaamheid en maatschappelijk 

betrokken ondernemen een belangrijk onderdeel 

van de samenwerking. Zandberg: "Duurzaamheid 

is steeds belangrijker voor overheidsinstellingen, 

gemeenten en bedrijven. Een FloraNL bloemist is 

verplicht zich te certificeren voor de Barometer 

Duurzame Bloemist. Een certificering garandeert 

dat aangesloten bloemisten een duurzame 

bedrijfsvoering hebben en een percentage aan 

duurzame bloemen leveren." De Wylde Roas kan 

zich daarmee onderscheiden. 

 

De Wylde Roas 

In 2007 opende Zandberg de De Wylde Roas aan 

de Weverswâl 4. In de winkel kunnen klanten 

onder andere terecht voor een mooi boeket, 

(vaste) planten, bloemenabonnementen, bruids- en 

rouwwerk, maar ook voor decoraties voor binnen 

en buiten, keramiek en glaswerk. De voorkeur gaat 

uit naar rouwwerk. Ook geeft Zandberg workshops.  

 

Daarnaast is het in de zomer goed toeven. In 2014 

richtte de eigenaresse de Theetuin op achter de 

winkel. Iedereen is - bij lekker weer - welkom voor 

een lekker kopje thee, koffie of limonade en met 

naar keuze een gebakje of plakje cake.  

 

Bestellingen van klanten en collega FloraNL-

bloemisten bezorgt De Wylde Roas in de wijde 

omgeving, waaronder Haulerwijk, Oosterwolde, 

Leek en Marum.  

 

Adres: 

De Wylde Roas, Weverswâl 4, 9243 JL Bakkeveen 

0516 - 54 11 28, www.dewylderoas.nl 
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Programma Dorpsfeest 2016 

 

Nog een paar weken en het is weer zover, Van 26 

t/m 29 mei barst het dorpsfeest los! Het definitieve 

programma ziet er als volgt uit: 

 

Donderdag 26 mei: 

o Middag: fiets-puzzeltocht, start tussen 14.00 

uur en 14.30 uur bij de feesttent. De tocht is 

ongeveer 25 km. Onderweg krijgt u een drankje 

aangeboden namens SDB.Deelname is gratis. 

o Avond: 19.00 uur levend tafelvoetbal, na afloop 

prijsuitreiking in de tent. Een team bestaat uit 7 

deelnemers, van 13 jaar en ouder, waarvan in 

ieder geval 2 dames. Deelname is gratis 

 

Vrijdag 27 mei: 

o Middag: 15.00 uur – 17.00 uur, mini faute 

partie voor de kinderen van de basisscholen. 

Zingen, dansen en spelen! Kom vooral verkleed! 

o Avond: 21.00 uur – 01.00 uur: Faute Partie, 

kom zo Faut mogelijk! Oude tijden herleven met 

de DJ’s van vroeger van de Kruisweg te Marum. 

Met een gastoptreden van de Dikdakkers! 

Tent open om 20.30 uur 

Entree: € 5,- 

 

Zaterdag 28 mei: 

o Middag: Zeskamp voor buurten en 

vriendengroepen. 

Start 13.00 uur, na afloop prijsuitreiking in de 

tent. 

Een team bestaat uit tenminste 6 personen, 

waarvan minimaal 2 dames. 

Deelname is gratis. 

o Avond: 22.00 uur – 02.00 uur: Top 100 band; 

Groove department 

Tent open om 21.00 uur 

Entree: € 10,- 

 

Zondag 29 mei: 

o Middag: 14.00 uur  – 17.00 uur zondagmiddag 

matinee voor de hele familie, Folkert Hans 

Tolsma; multi-artiest voor de muzikale 

omlijsting. Met het rad van Fortuin, Willem Ruis 

en andere verassingen! 

Entree: gratis 

 

Natuurlijk is er weer kermis. 

Alle festiviteiten vinden plaats in en om de 

feesttent die op het parkeerterrein bij de 

sportvelden staat. 

  

Zeskamp/Levend Tafelvoetbal 

Voor de zeskamp kunnen zich 12 teams opgeven, 

en voor het levend tafelvoetbal maximaal 16 

teams. 

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) 

Volg ons ook op Facebook of kijk voor nieuws op 

onze website www.dorpsfeestbakkeveen.nl 

 

Tot in de feesttent, 
 

Bestuur stichting dorpsfeest Bakkeveen. 

Rinske Kootstra, Gert Noord, Chris Fokkema, 

Saskia Veenstra,Jan Anne v/d Beek, Evert de Jong 

en Harm Boonstra. 

  

mailto:sdbakkeveen@home.nl
http://www.dorpsfeestbakkeveen.nl/
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Natuerferiening Bakkefean  
 

Natoer Nijs 
 

Overzicht:  april 2016 

 

Vandaag (25 april) Hagel en sneeuwbuien en 

harde n w wind. April doet wat hij wil. Duidelijk is 

dat de natuur even stil staat. Inmiddels zijn wel 

veel soorten zangvogels teruggekeerd uit het 

zuiden. Te noemen valt: Bonte Vliegenvanger.  

 

Deze zomergasten zijn al met meerdere vogels in 

ons dorp aanwezig (melding o.a. van Afke 

Okkema). De soort zit veel bij nestkasten en levert 

hier en daar gevechten met Kool- en Pimpelmees, 

die de nestkast al hadden gepland. De Bonte 

Vliegenvanger 

  
is een mooi zwart/wit vogeltje met een witte 

onderzijde en zwarte kop  bovenzijde. Op de 

vleugel een grote witte vlek. Het voorhoofd heeft 

ook een witte vlek. De zang is een kenmerkend 

“frietse, frietse”, door enkele mij bekende mensen 

“Frits” genoemd. Dan krijg je de mededeling: Frits 

is terug!  

 

Ook de Zwartkop (ja met zwarte kruin, doch 

vrouwtje met bruine kruin) laat zich al veel horen. 

Een luide zang, veelal hoorbaar in dicht 

struikgewas.  

 

 

 

Voor de volgende gast, de Gekraagde 

Roodstaart, moet je wat meer het bos in. 

  
Goede plekken zijn Slotplaats en Allardsoog. Zang 

begint met een kenmerkend “uiet”. Het mannetje is 

prachtig met rode borst, zwarte kop en witte 

voorhoofdvlek. Het rode staartje valt ook op.  

 

Verder wordt de Braamsluiper hier en daar weer 

gemeld. Een grijs/wittig zangertje met een donker 

masker. De zang is een kenmerkende ratel: “tje, 

tje. tje, tje” en klinkt vanuit dichte bossages. De 

vogel is lastig te zien, omdat hij gebruik maakt van 

de ondergroei. Tot op heden laten de Tuinfluiter, 

Grauwe Vliegenvanger, Spotvogel en Wielewaal 

nog op zich wachten. Hopelijk dit jaar weer ergens 

in de buurt een Wielewaal. Deze prachtige 

geelzwarte vogel wordt de laatste jaren vrijwel niet 

meer gezien en gehoord, terwijl vooral bij 

Allardsoog de soort voorheen met vijf of meer 

paren was vertegenwoordigd. Oorzaak blijkt vooral 

de ongebreidelde jacht op deze vogels (en op legio 

andere in Zuid-Europa (ja, ook EU.!).   

Het kost ons ook de Zomertortel, die niet meer bij 

ons te horen valt. Alhoewel, hij is vorig jaar, 

eenmalig, in de duinen gehoord. 
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Hieronder een greep uit waarnemingen in onze omgeving. 
Vogels:   

Een Boomvalk jaagde in de middag van 22 april 

boven ons dorp. De eerste dit jaar voorzover 

bekend. Op de heide van Allardsoog vanaf 18 april 

Beflijsters. Aanvankelijk 2, maar op 22 april zelfs 

6 vogels. Een Kraanvogel vloog op 3 april roepend 

over de heide van Allardsoog. 

 

Op het nieuwe plasje ten oosten van de Pupedobbe 

zaten op 4 april 2 Kleine Plevieren. De soort is 

een pionier op nieuwe opspuitingen en watertjes. 

Een Grote Mantelmeeuw, (zeldzaam bij ons, 

meer een kustvogel), trok op 10 april over in N–

richting. 

 

Planten: 

Al veel soorten bloeien: te noemen valt:  

Look-zonder-Look, Stinkende Gouwe (prachtige 

namen…), diverse soorten Ereprijs enz. Ik wil u 

voor meer meldingen verwijzen naar onderstaande 

link.  

De Gaspeldoorn bloeit prachtig op de 

Bakkeveenster Duinen. Het is een zeldzame plant 

en staat op de rode lijst. Afblijven dus…… 

 

Dagvlinders: 

De eerste Oranjetipjes worden weer gemeld. 

Binding heeft de vlinder met Pinksterbloem en 

andere kruisbloemigen. Ook het Bont Zandoogje 

wordt hier en daar weer gezien. 

Paddenstoelen: 

Ja waarom niet? Op de Merskenheide (tijdens de 

wandelexcursie op 21 april) op een stapel stammen 

een aantal prachtige Vermiljoenhoutzwammen. 

Verder daar Ruig Elfenbankje, grijze Buisjeszwam 

en elders op dit terrein de Winterhoutzwam. 

 

Libellen: 

Nog geen meldingen, de temperatuur is daar debet 

aan. Te verwachten is op korte termijn:  

Vuurjuffer, Noordse Witsnuitlibel en Glassnijder. 

Let er eens op.   

Tip: 

Let de komende tijd o.a. op de vlinders, zoals 

Boomblauwtje en Groentje (o.a. op de 

Duurswouderheide), Reptielen en planten en 

natuurlijk de steeds actievere vogels. Het voorjaar 

komt er vast wel aan. 

 

De waarnemingen kunnen ook  online worden 

bekeken. Hierbij een verwijzing naar de website: 

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

en dan: Waarnemingen in Bakkeveen. 

* Verder kunt u een kijkje nemen op www. 

natuurverenigingen-opsterland.nl (informatie 

over onze vereniging en uitgebrachte artikelen). 

 

Meldingen weer graag bij Koert Scholten:  Liefst 

online op: kokoscho@xs4all.nl , maar telefonisch 

kan ook op telefoonnummer: 542017. 

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Excursies met  

Natuerferiening Bakkefean 
 

Deze lente zijn er nog drie excursies te 

verwachten, alle onder de inspirerende en 

leerzame leiding van Koert Scholten. De excursie 

van 25 april is helaas afgelast wegens extreem 

slecht weer en zeer natte, deels slecht begaanbare 

paden.   

 Op 2 mei gaan we nog naar de Duurswouder 

Heide. Start 19.00, verzamelen op de Brink. 

 9 mei naar het Fochteloërveen. Start 19.00, 

verzamelen op de Brink. 

 Op zaterdagochtend 21 mei gaan we naar de 

Lindevallei, onder leiding van een deskundige 

uit die streek: Andrys v.d. Veen. Start 9.00 

uur, verzamelen op de Brink. Voor deze 

excursie moet u zich tevoren even opgeven bij 

het secretariaat: mail naar 

natuerbakkefean@live.nl of bel naar 0516-

542738.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natuerbakkefean@live.nl
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De KONGSI  
een bijzondere natuurvereniging in het Mandeveld 

(aflevering 1) 

 

Tussen 1951 en het eind van de 70-er jaren is in 

Bakkeveen een bijzondere natuurvereniging actief 

geweest, die zich ten doel stelde de natuur in het 

Mandeveld te behouden en zo goed mogelijk te 

beheren. De officiële naam van de vereniging was 

‘Oude Drentse Weg en Mandeveld’. Het was geen 

open vereniging, waar iedereen lid van kon 

worden, maar een groep van een 20-tal 

landeigenaren – organisaties en particulieren - die 

onderling afspraken hun eigendommen in het 

Mandeveld “zo te beheren dat het behoud van het 

huidige landschapskarakter en van flora en fauna 

zoveel mogelijk is gewaarborgd”. Ze noemden 

vanwege het besloten groepskarakter zichzelf ook 

wel eens een beetje spottend :‘de Kongsi’.  

 

Het Mandeveld tot 1900  
Rond 1700 ontstond langs de pas gegraven vaart 

het nieuwe Bakkeveen. Behalve neringdoenden en 

veenarbeiders vestigde zich ook een aantal boeren 

in het dorp. Voor het runnen van hun kleine 

bedrijfjes mochten ze gebruik maken van de 

eindeloze heidevelden die zich aan weerszijden van 

de vaart uitstrekten. Ze lieten er hun schaaps-

kudden grazen, hielden er bijen en legden op de 

wat veniger gronden boekweitakkers aan. De 

eigenaren van het veld waren de adellijke families 

Aylva en later Burmania die op ‘de Heeren 

Compagnons Slootswal’ in Bakkeveen het 

‘Heerenslot’ hadden laten bouwen. Zij hielden hun 

zakelijk oog in de 

eerste plaats 

gericht op de nog 

te ontginnen grote 

venen ten noorden 

van de Haule. Ze 

gunden de boeren 

van Bakkeveen de 

collectieve 

gebruiksrechten 

van het veld. In 

Ooster-

Bakkeveen, het 

dorpsgebied ten 

oosten van de 

vaart, kreeg het 

gemeen-

schappelijk 

gebruikte veld de 

naam Mandeveld. 

  

In het begin van 

de 19de eeuw was 

het Mandeveld nog 

vrijwel helemaal in 

het bezit van de 

adellijke familie 

Van Burmania, later werd het in delen verkocht aan 

andere rijke families. Maar het karakter van het 

veld bleef lange tijd bewaard. Alleen aan de 

noordrand, langs de Meeuw-meerswijk vestigden 

zich een paar koemelkers. Vlak bij de Drentse weg 

die zich door de heide richting Een slingerde, lag de 

herberg Allardsoog. Siebren van der Veer, die ik 

lang geleden interviewde, kon prachtig vertellen 

over hoe het Mandeveld er in zijn jeugdjaren eind 

19de eeuw uitzag. Een uitgestrekte wereld waar je 

eindeloos kon rondzwerven, waar de stilte alleen 

werd onderbroken door het gekrijs van 

kopmeeuwen boven de dobben. Hij sprak over de 

rijkdom van de natuur, de paarse heide, de 

vlinders en de bijen. In de veenwijken en in de 

dobben zat toen nog veel vis. Eendeneieren kon je 

in de natte stukken van de heide bij tientallen 

vinden. De meester van zijn lagere school, 

Lambertus van Droogen, nam zijn leerlingen vaak 

mee de duinen in om hen te wijzen op de 

geheimen van de natuur.  

 

De heideontginning 
Na de eeuwwisseling dienden zich grote 

economische veranderingen aan. De snelle 

industrialisering en de groei van de steden na 1870 

vroegen om een toename van de voedselproductie. 

Uitbreiding van het landbouwareaal was een van de 

oplossingen. Dat was met name mogelijk op de 

zandgronden. Door de komst van de kunstmest  

Als deze prachtige kaart niet goed leesbaar is: kijk in de digitale versie van de 

Slûswachter of op de site van de Natuurvereniging. 



34 
 

  



35 
 

konden de boeren hier ontkomen aan de 

ruimtelijke beperkingen die hun bedrijf altijd had 

gehad. Ze konden nu meer land aan. Overal 

werden plannen gemaakt voor grootschalige 

ontginningen van de zg. woeste gronden. Ook rond 

Bakkeveen. In onze omgeving leken die plannen 

ook realiseerbaar omdat het juist in deze tijd voor 

de adel en andere rijke families steeds moeilijker 

werd om hun grootgrondbezit nog op een 

traditionele manier te beheren. Dit leidde tot grote 

grondverkopingen, waar vooral ondernemende 

ontginners van profiteerden. Rond de eerste 

wereldoorlog verschenen in het ZO-deel van het 

‘Groot Bakkeveenster Mandeveld’ stoomploegen 

om een begin te maken met de ontginning van de 

heide. In de loop van de 20-er jaren vestigden zich 

hier al de eerste ontginningsboeren. 

 

In diezelfde jaren kregen de heideontginningen een 

nieuwe impuls doordat de overheid werkgelegen-

heid wilde scheppen voor de vele werkloze veen- 

en landarbeiders. De ontginningen werden nu 

vooral met de schop uitgevoerd. De Ned. Heidemij. 

kreeg een sturende rol. In onze eigen omgeving 

werd een fikse bijdrage geleverd door de 

ontginningsmij.‘De Drie Provinciën’. In de jaren 

’20 en ’30 schoven de ontginningen in het 

Mandeveld verder naar het noordwesten op. De 

ambities reikten ver. Op plantekeningen uit die tijd 

zien we dat ook het veld tot aan de duinen en de 

heide ten zuiden van het Allardsoog er aan 

moesten geloven. Langs de Nieuwe Drentse Weg 

zou plaats zijn voor een 8-tal nieuwe boerderijen.  

 

Natuurgebied van het Mandeveld behouden 

Maar de ontginningswoede liep tegen een grens 

aan. Natuurbeschermers (met name It Fryske Gea, 

dat in 1930 met de Landweer zijn allereerste bezit 

verwierf), zetten zich in om het NW-deel van het 

Mandeveld als waardevol natuurgebied te 

behouden. Dat lukte, ook al omdat dit reliëfrijke 

deel van het veld moeilijk te ontginnen was. Zo 

ontstond in feite een soort natuurreservaat tussen 

de Miuwmersreed en de Nieuwe Drentse Weg vanaf 

Bakkeveen tot aan het Allardsoog. Het was 

overigens niet allemaal natuurgebied. Langs de 

Miuwmersreed en de zuidkant van de Miumerswyk 

lag een reeks kleine agrarische bedrijven, terwijl 

tussen de Pûpedobbe en het heide van het 

Allardsoog de ontginners nog net een flinke hap uit 

het terrein hadden weten te  nemen. Maar dat 

deed aan het succes van de actie om het westelijk 

deel van het Mandeveld te redden maar weinig af.   

 

In de eerste jaren na de oorlog werd duidelijk dat 

in het voormalige Mandeveld zoiets als een nieuw 

evenwicht was ontstaan. Het grote veld was 

verdwenen, maar er waren toch ook nog steeds 

prachtige duincomplexen, stukken heideveld en 

nieuwe bossen. Je kon deze stille uithoek van 

Opsterland alleen via brede zandwegen bereiken. 

De Volkshogeschool had niet voor niets voor deze 

afgelegen 

plek 

gekozen. De 

nieuwe 

landbouw-

gebieden rondom waren intussen tot ontwikkeling 

gekomen. Ze sloten op een vanzelfsprekende 

manier op het natuurgebied aan. Het boerenbedrijf 

was in deze tijd nog traditioneel van opzet. Dat 

maakte het mogelijk dat er een nieuwe 

boerennatuur ontstond. In het voorjaar zag je en 

hoorde je ook boven de bouwlanden talrijke 

weidevogels, in de zomer waren er golvende 

roggevelden en in het najaar stovende aardappel-

akkers, klaar om gerooid te worden. Van 

schaalvergroting, intensivering en milieubederf had 

nog niemand gehoord. 

 

Eigendomsverhoudingen 

Voor het vervolg van dit verhaal zijn in de eerste 

plaats de eigendomsverhoudingen in het nieuwe 

natuurreservaat van het Mandeveld van belang. 

Aan de westkant, parallel aan de Miuwmersreed, 

was een groot aaneengesloten stuk heide en 

duingebied in handen van leden van de familie De 

Haan uit Bakkeveen. De heide van het Allardsoog 

was sinds 1931 bezit van de Stichting de 

Volkshogeschool Allardsoog, terwijl de heide tussen 

beide complexen in niet lang daarna werd gekocht 

door de rijke jurist Pim Haas, die betrokken was bij 

de Volkshogeschool en verderop langs de 

Miuwmerswyk een grote boerderij had laten 

neerzetten. Staatsbosbeheer had het beheer 

gekregen over het terreingedeelte tussen de 

duinen en de Pûpedobbe met twee lange, 

tangvormige uitlopers tot aan de heide van het 

Allardsoog. Staatsbosbeheer legde hier 

lariksbossen aan. It Fryske Gea tenslotte, slaagde 

er in 1950 in om het gebied van de Bakkeveenster 

duinen aan te kopen.  

 

Toenemende ongerustheid 

Rond 1950 ontstond in de kring van grond-

eigenaren van het Mandeveld ongerustheid over de 

toekomst van hun terreinen. The Alberda, de zoon 

van meester Alberda, die in Wageningen biologie 

had gestudeerd, had vastgesteld dat de heide 

verouderde en dat door gebrek aan systematisch 

beheer de kwaliteit van de natuur in het Mandeveld 

zienderogen afnam. Tegelijkertijd waren er zorgen 

over de degradatie van het vegetatiedek door 

toenemende betreding. De aanleg van harde 

wegen door de Miuwmer en het Mandeveld, die in 

deze tijd gerealiseerd werd, zou de druk op het 

natuurgebied waarschijnlijk nog doen toenemen.  

Er moest iets gedaan worden. Zijn oom Johannes 

de Haan, eigenaar van het bosperceel aan de 

zuidkant van de Oude Drentse Weg, zag het ook. 

Hij ergerde zich bovendien blauw aan de 

toenemende verloedering van de Oude Drentse 

Weg, vooral door de stort van zaagselafval door de 

plaatselijke klompenmaker. Neef en oom  
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bedachten samen dat er een soort vereniging 

moest komen die opkwam voor de natuurbelangen 

van het Mandeveld. De Haan zou het voortouw 

nemen. Hij maakte er meteen serieus werk van.  

 

Vereniging in oprichting 

De club mensen die hij via allerlei overleg en 

persoonlijke gesprekken wist te mobiliseren had 

een niet-alledaagse samenstelling. De kern ervan 

bestond uit een aantal prominente Bakkeveensters, 

van wie de meesten deel uitmaakten van een 

bijzonder familienetwerk. Dit netwerk begint bij 

Egbert Foppes de Haan (1846-1917), herbergier op 

de Brink en raadslid voor de SDAP in Opsterland. 

Zijn kinderen en kleinkinderen erfden delen van het 

grondbezit dat hij in het Mandeveld had verworven. 

Hun namen komen we in 1950 tegen als leden van 

de nieuwe natuurvereniging. De bekendste van hen 

is Johannes (1884-1952). Hij was van 1930 tot 

1952 hoogleraar geneeskunde aan de 

Rijksuniversiteit van Groningen.  

 

Prof.Dr. Johannes de Haan 

Zijn oudste broer Foppe (1875) bleef in Bakkeveen 

wonen en was net als zijn vader een centrale figuur 

in het dorp. Hij is in 1946 gestorven. Zijn beide 

zonen, Egbert (Ep) en Jenne, genoten een 

academische opleiding en werden leraar, resp. 

huisarts. 

Samen bezaten 

zij rond 1950 

ook een deel 

van het natuurgebied. Johannes zuster Jantje 

(1881) trouwde met Albertus Alberda, zoon van 

een Bakkeveenster veldwachter, die net als de 

kinderen De Haan op school had gezeten bij 

meester Van Droogen. Hijzelf zou het ook brengen 

tot hoofd van de school in Bakkeveen (1923-1947).  

 

Zoon The speelde in de oorlog net als zijn vader 

een vooraanstaande rol spelen in het plaatselijk 

verzet. Ook hij erfde een deel van het familiebezit 

in het Mandeveld. The was het ook die zijn oom 

Johannes in 1950 overhaalde om in actie te komen. 

Tot degenen die Johannes de Haan vervolgens 

bereid vond mee te doen behoorden zijn jongste 

broer Durk (1888-1953), de weduwe van Johannes 

Jan Terpstra (die de Stoukamp aan de noordkant 

van de  Oude Drentse Weg in eigendom had), Henk 

van der Wielen (leider van de Stichting 

Volkshogeschool Allardsoog), Pim Haas, de heer 

Westra (eigenaar van boscomplexen aan de 

noordkant van de Miuwmersreed) en een paar 

kleinere eigenaren van gronden in het Mandeveld, 

onder wie de gebroeders Van de Wolfshaar (die 

kortgeleden aan de Nije Drintse Wei waren 

neergestreken) en de gebroeders Bergsma (toen 

eigenaar van de Scheperij). Ook de beide 

natuurorganisaties die eigendommen in het 

Mandeveld hadden, sloten zich aan. Burgemeester 

Harmsma was bereid namens de gemeente 

Opsterland als waarnemend lid op te treden.  

 

De oprichtingsvergadering van de vereniging 

‘Oude Drentse Weg en Mandeveld’ vond plaats 

in hotel Van der Meer op 19 mei 1951. De 

vereniging ging de zorg op zich nemen van in 

totaal 250 ha. natuurschoon. Tot voorzitter werd 

gekozen Meint Wiegersma (tevens voorzitter van It 

Fryske Gea), tot secretaris professor Johannes de 

Haan.   

Jan Slofstra 

 

In aflevering 2 zal het vervolg van de geschiedenis 

van de Kongsi aan de orde komen.
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Mjumsterwei 8, 9243 SJ  Bakkeveen 0516 541777 

 

 

Koningsspelen 
 

Op vrijdag 22 april hebben we met beide scholen een dag voor de 

Koningsspelen georganiseerd. We begonnen de ochtend met een 

heerlijk Koningsontbijt. Daarna was de officiële opening met alle 

kinderen op het plein door het uitvoeren van de dans “Hupsakee”. 

 

Vervolgens mochten de kinderen van 

groep 1 t/m 4 meedoen met allerlei 

Koningsspelletjes op de beide pleinen. 

Vele ouders hielpen mee en alles zag er 

heel gezellig oranje uit! 

 

Op de middag waren de groepen 5 t/m 8 aan de beurt. Zij 

mochten met elkaar verschillende teamsporten doen. Ook 

waren er een aantal samenwerkingsspelletjes, zoals het met 

elkaar op ski’s lopen of het lopen met een funslang. 

 

We hadden enorm geboft met het weer en het was een erg 

leuke gezamenlijke dag! 
 

 

Schoolorkest 
 

Op 20 april hadden we weer ons jaarlijkse optreden met ons 

schoolorkest in “De Skâns” te Gorredijk. Daar kwamen alle 

scholen met een schoolorkest van Opsterland samen. Om de 

beurt hebben we een aantal liedjes laten horen. Het was erg 

waardevol om het zelf te ervaren, maar ook om te genieten 

van alle andere muzikanten om ons heen.   

  

               

              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 

Als kinderen zelf mogen kiezen zijn ze veel beter gemotiveerd 
 Zelf kiezen wat je gaat leren. Wie wil dat nou niet. 

Waar wil je beter in worden? Waar wil je mee aan de slag?  

Die vragen worden gesteld bij de start van onze Creatieve Keuzemiddagen.  

Op sommige scholen heet het ‘werken in ateliers’ en op andere scholen heet het weer ‘talentencircuit’. 

“What’s in a name?”, denkt u nu misschien. En terecht. 

Want waar het om gaat is dat kinderen de kans wordt geboden om hun eigen  

talent(en) verder te ontwikkelen en uit te bouwen. 

Die kans krijgen ze bij ons op school tijdens de Creatieve Keuzemiddagen. 

Wil je film maken? Tekenen? Wil je met techniek aan de slag? Of wil je graag een cool masker maken? 

Hou je van poppenspel? Misschien wil je wel graag lekkere dingen maken in de keuken? Of lekker gaan 

knutselen met papier? Ach, eigenlijk kan alles. 

Van tevoren maken alle kinderen van groep 1 t/m 8 een keuze. Daarna gaan ze gedurende zes  

middagen met twee door hunzelf gekozen onderdelen aan de slag. Met als doel een eindproduct om 

mee te nemen, of een presentatie, of een voorstelling. 

Op donderdag 28 april sloten we de Creatieve Keuzemiddagen af met een geweldig leuke en 

spannende middag waarbij de ouders, opa’s en oma’s, buren en bekenden welkom waren. 

We kunnen met elkaar weer terug kijken op een prachtige reeks middagen vol creativiteit.  

Wat hebben we toch veel talenten binnen onze school! 

In het najaar gaan we opnieuw van start met een cyclus Creatieve Keuzemiddagen. 

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!” 
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Natuurmonumenten is op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
 

Landgoed de Slotplaats in Bakkeveen is één van de 

mooiste bosgebieden van Fryslân en heeft een 

bijzondere historie. 

 

De boswachters van Natuurmonumenten zijn op 

zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Heb je zin 

om ons te helpen met het onderhoud van de 

Slotplaats en lijkt het je leuk om met anderen 

samen te werken, buiten in de natuur? Heb je 

daarnaast regelmatig een dagdeel per week vrij om 

te investeren in uitdagende werkzaamheden? Dan 

is wellicht het werken bij de Natuurmonumenten 

een leuke invulling. 

 

Wat houdt de functie in? 

Het uitvoeren van natuurbeheer in een groep van 

zes tot acht personen, die grotendeels zelfstandig 

aan de slag gaan. Op een vast dagdeel in de week 

gaat de groep aan het werk.  

De werkzaamheden bestaan uit: het vrijhouden 

van wandelpaden, jonge boompjes, bosranden en 

houtsingels snoeien en takken verzamelen. We 

gebruiken lichte gereedschappen als steekschop, 

takkenschaar en stokzaag. Daarnaast bieden we de 

mogelijkheid om door te groeien naar gebruik van 

bosmaaier en motorkettingzaag voor het zwaardere 

werk. 

 

Wie zoeken wij? 

Mensen die: 

 graag samen in een groep buiten aan de slag 

gaan met allerhande klussen; 

 een normale lichamelijke conditie hebben; 

 graag in de vrije natuur zijn; 

 de natuur een handje willen helpen. 

Speciale kennis, conditie en spierballen zijn niet 

verreist, dat krijg je vanzelf! Het liefst woon je niet 

verder dan 25 km van Bakkeveen (Dit i.v.m. 

beperking van het autoverkeer en de geboden 

mogelijkheid voor reiskostenvergoeding). 

 

Wat bieden wij? 

 Uitdagend werk bij een organisatie met een 

breed maatschappelijk draagvlak. 

 Een vast contactpersoon en beschikking over 

benodigde voorzieningen bij het werk. 

 Een onkostenvergoeding voor vervoer. 

 Een vrijwilligerspas voor korting op producten 

van Natuurmonumenten en speciale 

aanbiedingen voor vrijwilligers. 

 

Informatie en sollicitatie 

Iets voor jou? neem dan contact op met Marten 

Pothof beheereenheid Noordenveld,  

Email: m.pothof@natuurmonumenten.nl 
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Wandelen voor Water 

gezamenlijke sponsorloop basisscholen Bakkeveen 

 
Op 11 mei 2016 gaan alle leerlingen van cbs 

Betrouwen en obs De Oanrin gezamenlijk meedoen 

aan de sponsorloop "Wandelen voor Water". Op 

deze actiedag gaan de leerlingen zo met elkaar 

geld inzamelen voor schoon drinkwater en toiletten 

op scholen in Kenia, Oeganda en Tanzania. 

We willen natuurlijk graag zoveel mogelijk publiek 

op deze dag. Daarom sturen we jullie nu alvast 

deze vooraankondiging. Zo hopen wij dat iedereen 

alvast deze dag wil gaan vrijhouden in de agenda’s. 

 

Wandelen voor Water 2016. 

Wandelen voor Water is een landelijke sponsorloop 

waarbij scholen geld kunnen inzamelen voor een 

goed doel. In 2016 wordt er bij Wandelen voor 

Water geld ingezameld voor drinkwaterprojecten in 

Kenia, Oeganda en Tanzania. In deze arme landen 

komt er geen drinkwater uit de kraan zoals wij dit 

in Nederland gewend zijn. Voor schoon drinkwater 

moeten de kinderen heel ver lopen. 

 

Tijdens de sponsorloop Wandelen voor Water 2016 

gaan onze leerlingen straks zelf een wandelen, 

waarbij ze een rugzak met water moeten dragen. 

Onze leerlingen zullen zo ervaren wat hun 

leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden elke dag 

moeten meemaken.  

De wandeltocht is 

voor groep 6 t/m 8:           6 kilometer. 

voor groep 3 t/m 5:           3 kilometer. 

voor groep 1 t/m 2 :           1 kilometer. 

De bedoeling is dat onze leerlingen zich laten 

sponsoren voor deze wandeltocht. Met het 

sponsorbedrag kan hulporganisatie Simavi 

drinkwaterprojecten gaan realiseren in Kenia, 

Oeganda en Tanzania. Meer informatie over dit 

project vindt u op de website 

www.simavi.nl/wandelenvoorwater 

 

Gastlessen vòòraf op school. 

Behalve de inzameling van giften wil Wandelen 

voor Water de leerlingen een beter besef 

meegeven over de situatie in ontwikkelingslanden. 

De kinderen hebben daarom gastlessen gehad op 

school over de noodzaak van veilig drinkwater en 

goede hygiëne in relatie tot een goede gezondheid. 

 

Landelijke initiatief 

Wandelen voor Water is een landelijk initiatief dat 

Aqua for All jaarlijks organiseert. Simavi verzorgt 

elk jaar een groot aantal sponsorlopen. Na de 

gastles van Simavi op school krijgen alle kinderen 

een sponsorformulier mee naar huis. Het is de 

bedoeling dat de kinderen daarna sponsors gaan 

zoeken, bijv. bij ouders, familie, buren, vrienden 

en kennissen. 

 

Dus komt er binnenkort een kind bij u aan de deur, 

dan weet u alvast waarvoor het is. 

 

Wij hebben al erg veel zin in deze actiedag 

Wandelen voor Water 2016. 

We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst! 

 

Met vriendelijke groet, 

Anky Kerkstra                 Pieter Nauta 

directeur                         directeur 

obs de Oanrin                  cbs Betrouwen 

  

http://www.simavi.nl/wandelenvoorwater
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Programma 2016  
 

Thema: Gedragen worden 

N.a.v. gedicht ‘voetstappen in het 

zand’ 

 

Zondag 15 mei: 

19.00 uur Bidstond 

19.30 uur Traditionele zangdienst Chr. 

Ooststellingwerfs mannenkoor met 

Ruth Pos als organist. Spreker is 

ds. Ruth van Gulik-Renooij 

Maandag 16 mei: 

9.00 uur Bidstond 

9.45 uur Kinderoppas 

10.00 uur Pinksterdienst 

  Muziek: LEV 

  Spreker is Wim Grandia 

10.00 uur Kinderdienst 

 Poppentheater en knutselen met 

Carla Vis 

12.00 uur Gezamenlijke lunch 

13.00 uur Sing-out 

  Muziekkorps De Bazuin uit Ureterp 

 

Goed doel: 

Compassion / Muskathlon in Uganda. 

 

Locatie: 

Ald Duerswâld 2-4 in Wijnjewoude. 

 

Uitgebreidere informatie kunt u vinden op 

www.pinksterfeest.org en op facebook. 

 

De toegang is gratis. Er wordt een collecte 

gehouden ter bestrijding van de onkosten.  

Ter informatie: de kosten van het evenement 

bedragen circa € 15 per bezoeker. 

 

Stichting Pinksterfeest Wijnjewoude zoekt nieuwe 

bestuursleden zodat er ook volgend jaar een 

prachtig Pinksterfeest georganiseerd kan worden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via 

info@pinksterfeest.org en 06-11795777.

  

http://www.pinksterfeest.org/
mailto:info@pinksterfeest.org
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 Daghap
Donderdag 5 mei Geen daghap (Hemelvaartsdag) 

 

Donderdag 12 mei Pasta met salade 

 

Donderdag 19 mei Shoarmaschotel 

 

Donderdag 26 mei Boontjesovenschotel 

 

Donderdag 2 juni Stoofvlees met Rijst 

 

Donderdag 9 juni Nasi à la Brink 

 

  

Wij hebben een showmodel staan bij tuincentrum Hans Menken  

www.annoshoutbouw.nl 
 

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,  

Telefoon 0516-541388,  

mail of cafedebrink@live.nl of 

via Facebook 

http://www.annoshoutbouw.nl/
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ANBO-nieuws 
 

Eigenlijk is er niet zoveel te melden, omdat we nog 

niet met ons afsluitende reisje naar Hindeloopen 

zijn geweest.  Wel kan ik vertellen dat er zich nog 

nooit zoveel personen hebben aangemeld en ik ben 

dan ook heel blij dat we deze keer de bus helemaal 

vol hebben.   

Ook al zitten we in de bus, ik hoop wel dat het 

weer beter is dan vandaag (25 april). Dikke 

hagelbuien en zelfs natte sneeuw;  + een 

geweldige donderslag.  

 

Wat ik nog wel even wil vermelden, is, dat onze 

enthousiaste duizendpoot, mevr. Greta van der 

Harst- de Jonge, na een kort, maar hevig ziekbed 

is overleden. Het zal ons tegenvallen dat we nu 

alles zelf moeten regelen. Wij willen haar allen 

bedanken voor haar grandioze inzet en wensen de 

familie veel sterkte. 

 

In de volgende Slûswachter zal ik vermelden hoe 

ons reisje is geweest, maar mocht ik daar niet aan 

toe komen dan wens ik iedereen een hele fijne, 

lekkere warme zomer toe. 

 Met ons winter programma starten we weer in 

september.   

Tot dan !!   

Een vriendelijke groet van  

Bertie ten Haaf-Boerrigter

  



45 
 

Survivalclub Bakkeveen op podium bij Poiesz jeugdsponsorgala 
 

In een bomvol WTC expo in Leeuwarden was 

vrijdagavond de bekendmaking van de 

jeugdsponsoractie van de Poiesz. Vanuit heel 

Noord-Nederland waren er meer dan 500 

verenigingen en ca. 5000 leden aanwezig. Voor de 

survivalclub uit Bakkeveen was het erg spannend 

omdat ze wisten dat er net als vorig jaar, weer een 

podiumplaats in zat. 

 

De jeugdsponsoractie startte in februari en na een 

langzame start steeg de club gestaag in de 

ranglijst. De survivalclub stimuleert al haar leden, 

ook de niet Bakkeveners om hun boodschappen bij 

de Poiesz in Bakkeveen te doen en zo samen 

sponsormunten te sparen. De presentatie van de 

survivalclub bij de Poiesz werd door de 

inwoners van Bakkeveen erg gewaardeerd. 

Buiten de winkel was met behulp van de 

hoofdsponsor Giant en garage en 

mechanisatiebedrijf Veenstra uit 

Bakkeveen een hindernis gebouwd. Iedereen 

prees de inzet van de jeugdleden die het 

winkelende publiek hielp met het dragen van 

de winkelmandjes en de dozen. Die zaterdag 

zijn er heel veel sponsormunten opgehaald.  

 

De laatste week van de sponsoractie was de 

knaller en zijn er 9000 munten ingeleverd! Het 

personeel van de Poiesz gaf aan dat de 

mensen met potten vol munten langs kwamen. 

Dit was het laatste zetje en heeft er voor 

gezorgd dat de survivalclub bij de laatste tien 

op het podium stond. Van de 538 deelnemende 

clubs is de survivalclub op de 6e plaats geëindigd 

en is er een bedrag van € 1.599,- opgehaald. Een 

fantastisch bedrag waar de club weer heel veel 

leuke dingen mee kan doen. We gaan een 

hindernis bouwen specifiek voor de jeugd en een 

deel gaan we gebruiken voor het jeugdkamp.  

 

De club wil iedereen hartelijk danken voor het 

sparen en de bijdrage in welke vorm dan ook. Wij 

weten het zeker, de survivalclub hoort bij 

Bakkeveen!! 

 

Bea en Greetje namens de activiteitencommissie 

van Survivalclub Bakkeveen 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Mei 2016, nr. 5 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Vijf (eigen)wijze mannen aan een keukentafel 
 

Ik nodigde vijf mannen uit om uitvoering te geven 

aan een afspraak van de Historische Vereniging 

Bakkeveen met de organisatoren van de 3 

Provinciën Wandeltocht. We hadden beloofd dat we 

zouden proberen de informatie over de dit jaar te 

wandelen routes te verrijken met wat 

cultuurhistorische informatie. Eén genodigde was 

verhinderd, maar de andere vier lieten via de mail 

al enthousiast  weten daaraan graag te willen 

meewerken. Ik had ze uitgenodigd omdat ze als 

vrijwilliger voor natuurorganisaties als gids 

optraden of omdat ze gewoon mannen waren die 

heel veel weten over de geschiedenis van 

Bakkeveen en omgeving. 

  

Dus maandagavond 18 april kon ik Willem Dolstra, 

Siebren Roelsma, Jouke Bouïus en Arjan de Boer in 

onze keuken verwelkomen. De koffie stond klaar. 

Emy had een bijdrage geleverd aan een goede 

sfeer door ‘s middags nog even een appeltaart te 

bakken. 

 

Mijn gasten konden zich met de door mij 

voorgestelde doelstelling van de bijeenkomst 

verenigen. We zouden proberen gegevens te 

verzamelen over zaken die je in omringende 

landschap terug kunt vinden voor ongeveer tien 

gelijkmatig verspreid liggende punten langs de 

vijfentwintig kilometerroute. Die punten moesten 

we zorgvuldig kiezen. Bij die punten zullen 

namelijk borden geplaatst worden met de 

uitnodiging aan de deelnemers aan de wandeling 

om even stil te staan bij informatie over wat ze 

zien en over de geschiedenis van de plek. Ik zou na 

de bijeenkomst de informatie beknopt samenvatten 

en uitschrijven. 

 

De lezer zal begrijpen, dat ik over de inhoud van 

de bespreking niets prijs kan geven, want de te 

lopen route moet de deelnemers verrassen, en dat 

verrassingseffect moet zo groot mogelijk zijn. En ik 

moet ook terughoudend zijn met het beschrijven 

van de bijdragen en de manier van optreden van 

de verschillende gespreksdeelnemers, omdat ik 

dáárover geen afspraken vooraf gemaakt had. 

Maar gelukkig valt er over het proces dat we 

samen doorlopen hebben toch nog heel wat te 

melden. 

 

We werkten aan de hand van een uitgeprinte route 

die op de plattegrond van Google Earth met of 

zonder toevoegingen was uitgetekend. Dat is 

prachtig materiaal. Toch duurde het soms wel een 

hele tijd voordat we het eens waren over welke 

straat- en pleknaam aan een bepaald punt langs de 

route moest worden verbonden. Het kunnen lezen 

van het landschap is nog niet hetzelfde als het 

kunnen lezen van de kaart of de plattegrond van 

het landschap. 

  

Het grote voordeel van het met vijf mensen om 

tafel zitten, is dat informatie uit verschillende 

bronnen kan worden samengebracht. Echter, soms 

werd er door een deelnemer aan de bespreking een 

stelling betrokken, die andere deelnemers deed 

fronsen, of zelfs bracht tot uitroepen dat de 
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overigens hoog geachte collega onzin uitkraamde. 

De wetenschap heeft ons al geleerd, dat mensen 

situaties en gebeurtenissen die ze waarnemen of 

meemaken verschillend beoordelen. Maar nu bleek 

dat dat nog sterker geldt voor situaties en beelden 

uit een ver verleden en wanneer mensen qua 

achtergrond verschillen. Dan kunnen die 

beoordelingen en verklaringen wel heel ver uit 

elkaar lopen. Omdat we dit positief willen duiden 

noemen we dit: diversiteit. 

 

Er zijn nog meer aanwijzingen waaruit blijkt we 

met veel passie en plezier ons werk deden. Emy 

was zo goed geweest om na het uitschenken van 

de eerste pot koffie nog een tweede pot te zetten. 

Echter, toen we omstreeks half tien onze 

geanimeerde discussies afrondden, stond die 

koffiepot nog vol en ongebruikt op het aanrecht. 

We waren zó in ons werk opgegaan dat we alle 

aardse dingen en de stoffelijkheid ontstegen 

waren. 

 

Emy had zich achter twee gesloten deuren in de 

woonkamer teruggetrokken, maar wist na onze   

vergadering wel te melden dat vijf mannen in een 

keuken wel heel veel lawaai kunnen maken, en ook 

dat er vaak mensen gelijktijdig aan het woord 

geweest waren. 

 

Aan het eind van de bespreking waren we allemaal 

vervuld van het warme gevoel dat er in de 

omgeving van Bakkeveen veel moois te ontdekken 

valt. Dus voor zover u dat nog niet besefte, wij 

kunnen u met een goed gevoel aansporen om op 

14 mei deel te nemen aan de 3 Provinciën 

Wandeling.  

 

Er vallen nog meer lessen te trekken uit deze 

ervaring. Het is interessant om met mensen met 

een andere achtergrond in gesprek te gaan. Het 

gesprek aan de keukentafel is een goed model voor 

het bespreekbaar maken van verschillen van 

inzicht en verschillen van mening op lokaal niveau. 

Je kunt je hele arsenaal van hulpmiddelen in de 

communicatie (kijken, luisteren, ruiken, iets geven, 

iets delen, toneelspelen, plagen, plezier maken) 

inzetten om met elkaar tot besluiten te komen en 

ook weer met een goed gevoel naar huis te gaan.  

 

De laatste tijd kom ik artikelen tegen die stellen 

dat de terugkeer naar het echte gesprek de enige 

manier zou zijn om onze democratie te redden. We 

moeten wat minder aandacht gaan geven aan al 

die snelle digitale hulpmiddelen  die wekelijks of 

maandelijks meten op hoe de standpunten van 

mensen veranderen. We moeten ook niet te teveel 

aandacht geven aan al die elektronisch verzonden 

berichten van maximaal 140 tekens, die tot 

uitvergroting van tegenstellingen leiden. We 

moeten de uitkomsten van pseudo 

stembusuitslagen over simpele stellingen, die via 

de media tot ons komen, van ons af laten glijden. 

En we moeten allemaal proberen eraan bij te 

dragen dat het vertrouwen in het gesprek tussen 

burgers onderling en burgers met politiek en 

bestuur wordt hersteld. 

 

Het aardige van het wonen in een dorp als 

Bakkeveen is dat je – soms op momenten dat je 

dat daar niet op rekent - ineens ervaart dat je in 

het goede gesprek terecht bent gekomen.  

 

Fred Hoogenboom 
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Workshop: De Kunst van..... Balans vinden! 
  

Heb jij dat ook? 

  

Dat je moeite hebt om de ballen in de lucht te 

houden, want werk en privé trekken aan jou? 

Dat je écht nodig eens tijd voor jezelf zou willen 

nemen, maar je óók je vrienden en familie niet wilt 

verwaarlozen? 

  

Dat je eigenlijk voortduren druk, druk, druk  bent 

en je jezelf voortdurend tekort voelt schieten? 

Kortom: dat je niet weet waar de Balans ligt? 

  

Dan wordt het misschien tijd om jouw Balans te 

vinden! 

  

In de Workshop De Kunst van…..Balans vinden! 

gaan we dieper in op dit thema. 

  

 Je wordt op creatieve manier uitgedaagd om over 

jouw Balans na te denken. 

 Je maakt kennis met ideeën en filosofieën van 

andere denkers uit andere wijsheidtradities. 

 Je krijgt de ruimte om met anderen ervaringen 

uit te wisselen. 

 Je krijgt (nieuwe) inzichten en vindt  antwoorden 

op je eigen vragen rond dit thema. 

 Je leert eigenwijze helende technieken. 

 Je maakt je eigen actieplan. 

  

Je bent voor deze Workshop welkom op: 

Datum:  zaterdag 11 juni 2016 

Tijd:      10.00  - 17.00 uur  (inloop vanaf 9.30 

uur) 

Plaats:   nader te bepalen, maar altijd centraal in 

de 3 Noordelijke Provincies 

Incl.:      koffie/thee met wat lekkers, uitgebreide 

lunch en naslagwerk 

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

excl. BTW voor bedrijven) 

  

Minimale deelname: 6 personen 

  

Aanmelden:  via de website: 

www.novacuralevenskunst.nl/de-academie 

 of telefonisch: 06-41015554    

                        uiterlijk vóór 21 mei 2016     
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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  

Poiesz actie zeer geslaagd voor LTC Dúndelle 
 

Vrijdag 15 april was het grote jeugd sponsor gala 

van de Poiesz in Leeuwarden. Samen met 538 ! 

andere club en verenigingen werd er een groot 

gala gegeven.  

Op dit feest kon LTC Dúndelle uiteraard niet 

ontbreken en de jeugdcommissie is samen met 

enkele jeugdleden naar Leeuwarden gereden.  

Hier keek de jeugd van LTC Dúndelle met grote 

ogen naar  de optredens van Monique Smit, 

O’G3NE en B-Brave. Uiteindelijk werd er €766,- 
opgehaald door de tennisclub uit Bakkeveen.  

Na het gala werd er door de jeugd nog genoten 

van een welverdiende maaltijd! 

 

Het bestuur zal samen met de jeugdcommissie in 

beraad gaan 

om een goede 

besteding te 

zoeken voor de 

jeugd.  

 

Hierbij willen 

we graag alle 

leden 

bedanken voor 

jullie bijdrage. 

 

 

Voorzitter    Arjen Nieveen  Koarte Singel 8  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Nynke de Jong Lange Singel 15  

Penningmeester Jan van Dalen  Mandewyk 15  

Ledenadministratie Cécile Lanting Boskkamp 33  

Kantinebeheer Jelmer Sytema Koarte Singel 1  

Wedstrijdzaken Andries vd Velde Alde Drinsewei  0516-858354 

Jeugdcommissie Rob van Schuttershoef   Nije Feansterwei 4  ledenadministratie 

Baanonderhoud Johan Faber Alde Drintsewei 3  @ltcdundelle.nl 
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Open dag 
 

Op zondag 24 april is de jaarlijkse open dag 

gehouden. Dit jaar natuurlijk een bijzondere 

open dag omdat voor het eerst voor alle leden 

en nieuwe leden gespeeld kon worden op de 

nieuwe banen.  

De onderhoudsmedewerker van de vereniging 

heeft zich samen met een aantal bestuursleden 

de afgelopen weken heel hard bezig gehouden 

met het speelklaar krijgen van de banen. De 

banen zijn veel gerold om de toplaag harder te 

krijgen en liggen er nu mooi bij.  

 
De open dag begon om 12:00 uur voor de 

jeugd. Na het eten van overheerlijke frietjes in 

de tijdelijke kantine gingen ze vol enthousiasme 

de baan op. De kou en de wind kon hen niets 

schelen.  

Ook het spelen in de zandbak om de banen 

heen was een leuke activiteit.  

 

 
En na het spelen in de zandbak weer heel goed 

de voeten vegen voor je de baan op gaat! 

Vanaf 13:30 uur stond de koffie klaar in de 

tijdelijke kantine met heerlijke oranjekoek. Dit 

om het geheel een feestelijk tintje te geven. De 

kantinecommissie heeft de zeecontainer die 

dienst doet als kantine gezellig ingericht met 

lampen, een grote tafel en stoelen.  

Er kwamen veel leden even een kijkje nemen. 

Velen waren nieuwsgierig naar het resultaat 

van alle inspanningen van de gemeente, de 

aannemers en de bouwcommissie.  

Natuurlijk werd de baan ook door een aantal 

warm aangeklede leden bespeeld. Tussen de 

buien door scheen gelukkig de zon! 

Tennislessen 
 

De start van de tennislessen is uitgesteld 

naar week 19. Dit in verband met het nog 

niet speelklaar zijn van de banen en de mei 

vakantie.  

De lessen zullen op donderdag 12 en vrijdag 

13 mei van start gaan. 

Na de zomerstop gaan de lessen hierdoor 

langer door dan voorgaande jaren. 
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Kerkdiensten It Keningsfjild  
 

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

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

Zondag 8 mei 
 

De Mande B’veen 09.30 uur dhr. V. Halsema, 
Kampen 

 

Zondag 8 mei 
 

St. Piter, Ureterp 09.30 uur ds. J. Goorhuis, Smalle 
Ee 

 

Zondag 15 mei 
 

De Mande B’veen 09.30 uur ds. Jak Verwaal 
 

Dienst van It Keningsfjild  
Pinksterdienst. Bevestiging en 
afscheid ambtsdragers. 

Zondag 22 mei 
 

De Mande B’veen 09.30 uur ds. F. De Jong, Leek  

Zondag 22 mei 
 

Siegerswoude 09.30 uur ds. M. Eekels, Wolvega  
 

 

Zondag 29 mei 
 

De Mande B’veen 09.30 uur dhr. S. de Jong, Joure  

Zondag 29 mei 
 

St. Piter, Ureterp 09.30 uur ds. Jak Verwaal 
 

 

Zondag 5 juni 
 

De Mande B’veen 09.30 uur ds. Jak Verwaal 
 

Dienst van It Keningsfjild & 

**Tienerdienst** 

 
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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioen Westergoo in slotronde té sterk voor Schaakclub Bakkeveen 
 

Voor de gezamenlijke slotronde van de Friese 

Schaakbond waren de 160 sterkste schakers van 

de bond naar Leeuwarden gekomen. Bakkeveen -

1, dat zich in de vorige ronde al ‘veilig’ had 

gespeeld, was, ondanks een tactische opstelling, 

niet opgewassen tegen Westergoo -1. De 

Dokkumers toonden zich een waardig kampioen en 

trokken met 5½ - 2½ aan het langste eind. 

 

Bakkeveen, dat zonder de sterke Milan Heller en 

Gerrit Meppelink speelde, had de op papier 

sterkste 4 spelers op de laagste borden geplaatst. 

De tegenstander was hiervan echter niet onder de 

indruk en behaalde tegen Bakkeveen’s sterksten 

toch nog 2½ punt. Dat viel voor Bakkeveen in het 

totale resultaat niet mee.  

Een opsteker was zeker het optreden van de 

eerste vier borden van de club. De overwinning op 

bord 4 mocht er zijn terwijl aan bord 1 t/m 3 

uitstekend strijd werd geleverd. De volledige 

uitslagen waren: 

 

1. Mark Masmeijer tegen Jaap Weidema        1 - 0  

2. Jan Nota tegen Bauke Hoogstra            1 - 0  

3. Jos Dölle tegen Menno-Peter van der Meer 1 - 0 

4. Hidde Sinia tegen Jelle Bergsma           0 - 1 

5. Harm Jan Dijkstra tegen Dirk Müller           1 - 0  

6. Taeke Bergsma tegen Jorn Brouwer           ½-½  

7. Eeltsje Boomsma tegen Robin Baines         0 - 1  

8. Hessel van der Pal tegen Ben de Vries        1 - 0  

   

De punten werden gehaald door Jelle Bergsma, 

Robin Baines (beiden winst) en Jorn Brouwer 

(remise). Jorn nam met dit goede resultaat 

afscheid van het eerste team van Bakkeveen. 

 

Intern vierde Jorn een week later een nóg mooier 

afscheid: Hij werd clubkampioen! Jorn vervolgt 

zijn schaakcarriére volgend seizoen in Utrecht. De 

partijen van de overige Bakkefeansters gingen 

verloren. Door dit resultaat eindigden de 

Opsterlanders in de FSB 1e klasse B op een vierde 

plaats. Dat was één plaats beter dan vorig seizoen. 

Dirk Müller 



55 
 

Examens Schaakclub Bakkeveen 
 

De jeugd van schaakclub Bakkeveen heeft 

woensdag 20 april examen gedaan. 

Negen kinderen hebben examen gedaan in stap 1 

en twee in stap 2. De examinator van de KNSB, 

meneer Bergsma uit Franeker, heeft de examens 

afgenomen om zes uur in onze prachtige schaak 

locatie “De STRIPE” halfweg Wijnjewoude en 

Bakkeveen. 

Het is altijd weer spannend voor de kinderen om 

examen te doen en de vraag is dan altijd, ben ik 

ook geslaagd? De examinator kon na afloop 

meedelen dat alle 11 kandidaten geslaagd waren, 

een mooi resultaat. Er was zelfs één met de 

hoogste score, Erik de Boer haalde zelfs een tien, 

uitmuntend, proficiat Erik.  

De geslaagden in stap 1 zijn: Tije Sytema, 

Lennard Brandsma, Sietse Groot, Stijn van 

Vilsteren, Harold Brouwer, Richard Brouwer, Erik 

de Boer, Durk Jan de Jong en de enige dame in 

ons midden, Anna de Jong. 

De geslaagden in stap 2 zijn: Arjan Klooster en 

Daan de Jong. 

 

Namens de schaakclub Bakkeveen e.o. van harte 

gefeliciteerd met dit resultaat en hopelijk zien we 

jullie in het nieuwe seizoen weer terug met de 

volgende stap. Wij wensen jullie een fijne 

zomertijd en tot de tweede week in september.  

 

Namens de schaakmeesters  Jelle, Mon, en 

Berend. 

 

Zoals Dirk Müller in zijn verslag al memoreerde; 

werd Jorn Brouwer clubkampioen. Hij versloeg 

in de laatste wedstrijd Robin Baines die dit seizoen 

sterk schaakte en lange tijd boven aan stond. 

Jorn eindigde hierdoor met 33/100ste  punt als 

eerste.  

Jorn begon 10 jaar geleden als enthousiast 

jeugdlid op onze club te schaken en bleek een 

talent te zijn. De laatste jaren was hij voor alle 

volwassen clubschakers een geduchte 

tegenstander met als prachtig resultaat zijn 

clubkampioenschap.  

 

We wensen Jorn veel succes met zijn studie in 

Utrecht en we gaan vast nog meer van hem horen. 

Derde in de competitie werd Gerrit Meppelink, die 

Ben de Vries op de laatste schaakavond versloeg 

en als vierde eindigde. 
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Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? 
 

We waren met een 

groep vrouwen naar 

het Fries Museum in 

Leeuwarden om daar 

de 

Breitentoonstelling 

te bewonderen.  

Een erg leuke 

tentoonstelling 

met schitterende 

breiproducten van 

vroeger tot nu. 

 

De kleding die 

deze damesgeit op 

de foto draagt, 

was vroeger 

nachtkleding. Men 

droeg rood, omdat 

men er van 

overtuigd was, dat 

deze kleur warmte 

af gaf. 

Zonde, vonden wij, 

om dit moois 

uitsluitend in bed te dragen. …….Maar ja, andere 

tijden, andere gewoontes. 

In het kader van deze expositie heeft een groot 

aantal Vrouwen van Nu uit de hele provincie, een 

groep studenten van het Friesland College breien 

geleerd.  

Op hun beurt hebben deze studenten weer 

breilessen gegeven aan basisschoolleerlingen in 

Leeuwarden.   

Want breien en haken  leren we (bijna) niet meer 

op school, tegenwoordig. Terwijl het nu juist weer 

volop in de mode is.  

 

Nu we het toch over NIFELJE hebben, onder 

leiding van Rixtia en Mary is er met enthousiasme 

een fleurig lentestukje in elkaar gezet. 

 
 

Helaas heeft het de lente nog niet naar ons toe 

kunnen lokken, maar we blijven hopen.  

Dit fraaie, wollige viltwerk van Elly van Groningen 

spreekt toch meer aan, in deze bitterkoude tijden.  

Het is geen dekentje, dat niet. Het is de omslag 

van een (naalden?) boekje geworden. 

 
 

Ik zou bijna vergeten 

dat we nog een 

prachtige avond 

hebben gehad met 

onze dorpsgenoten 

Sybrand Bosma en 

Grietje Bron. Elk, op 

hun eigen manier, 

lieten ze ons 

meegenieten van hun 

reis naar Santiago de 

Compostella. 
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Sybrand maakte de tocht op de fiets, Grietje koos 

voor lopen.  

Hun verhalen werden begeleid door mooie beelden 

van landschappen, dorpjes en mensen die hun pad 

kruisten. 

 

De laatste Ledenavond stond in het teken van de 

WMO. Pieter Engelsma van de gemeente 

Opsterland kwam vertellen over de ontwikkelingen 

in de zorg en vragen stond uiteraard vrij! 

 

Maar we zijn er nog niet. Op 4 mei gaan de 

vrouwen nog fietsen. Op 11 mei verzorgen Engel 

en Andries met het bestuur een High Tea in 

Dúndelle en op 7 juni gaan we naar Wildlands, de 

splinternieuwe dierentuin in Emmen.  

 

PS Zodra zich een” lekkerwarmemooie” middag 

aandient, houden we het allerlaatste breicafé van 

dit seizoen op het gezellige terras van Dorpscafé 

De Brink. 

 
 

Iedereen is dan welkom.  

 

 

Namens alle Vrouwen van NU: 

EEN MOOIE ZOMER TOEGEWENST !  

Petra de Jong 

  

     Uit de tandartspraktijk… 

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

www.TandheelkundigCentrumBakkeveen.nl 
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Zwarte Piet en Sint Maarten 

Lees ik in de voorlaatste “Woudklank” dat  de 

gemeentepolitiek van Opsterland, want daar reken 

ik de burgemeester voor het gemak ook bij, zich 

ook al bemoeid met de discussie rond Zwarte Piet. 

Heel terecht, want zijn er veel misstanden en 

misverstanden op het gebied van onze nationale 

gebruiken en kinderfeestjes. Het zal toch voor 

vluchtelingen en andere buitenlanders een heel 

probleem zijn om alles te kunnen begrijpen. Maar 

dat zal toch moeten want bij een 

inburgeringsexamen worden ze levensgroot met dit 

probleem geconfronteerd. 

 

Het begint al op Koningsdag. Kinderen die het 

hele jaar lopen te dreinen om bepaalde cadeautjes 

en hebbedingetjes zitten op straat op een kleedje 

en bieden tegen heel weinig geld aan, datgene 

waar ze het hele jaar om gezeurd hebben. Moeder 

maakt van die gelegenheid gebruik om oude 

spullen, die al lang niet meer gebruikt worden ook 

maar op dat kleedje te zetten onder het motto 

“opgeruimd staat netjes”. Dit is nog te begrijpen 

immers Nederlanders hebben van nature 

handelsgeest om niet te zeggen een V.O.C. 

mentaliteit. En daar weten heel veel buitenlanders 

van mee te praten. 

 

En dan in het vervolg van het jaar. 

 

Je kunt toch, zeker als man, rare gedachten 

krijgen als je buurmeisje van 8 jaar op 11 

november 's avonds op je stoep staat met haar 

lampionnetje, heel verlegen een liedje zingt om 

daarna nieuwsgierig te kijken uit welke lekkernijen 

ze mag kiezen. 

 

Ik heb altijd in streken van het land gewoond, 

waar het vieren van St. Maarten gebruikelijk is. 

Maar ik kan mij heel goed voorstellen, dat als je 

dat voor de eerste keer meemaakt het een rare 

gewaarwording is. Bijna niemand weet dat St. 

Maarten de bisschop van Tours was en dat hij op 

11 november 397 is overleden. Zijn 

overlijdensdatum is dus ook zijn naamdag 

geworden. 

 

Mijn rare gedachten komen natuurlijk door de 

combinatie van kleine kinderen, bisschop en 

snoepjes. Ik begrijp de activiteiten op Koningsdag, 

maar niet dat ouders toestaan dat hun kinderen, 

bij voorkeur in het donker met een piepklein 

lichtje, langs de deuren gaan, om daar snoepjes 

aan te nemen van vreemde mensen. Elke andere 

dag van het jaar wordt datzelfde kind namelijk 

aangeraden om vooral geen snoepjes van vreemde 

mensen aan te nemen. 

 

Ik vind het persoonlijk een reden om dit 

volksgebruik onmiddellijk te verbannen. De basis 

hiervoor mag dan een heel andere zijn, dan het 

verfoeien van zwarte Piet, maar het ligt in beide 

gevallen voor sommige categorieën mensen heel 

gevoelig.  Nog een taak voor de burgemeester lijkt 

mij. 

 

Bij nader inzien mag Zwarte Piet van mij eigenlijk 

wel blijven. Die heeft nog nooit iemand kwaad 

gedaan, zeker niet op eigen initiatief. Als er al een 

roe aan te pas moet komen, dan gebeurt dat in 

opdracht van Sint Nicolaas.  

 

Sint Nicolaas ??  Dat is ook een bisschop en een 

man die door Zwarte Piet snoepjes laat uitdelen 

aan kinderen. Sinterklaas moeten wij dus, net als 

Sint Maarten, ook afschaffen, dat kan echt niet een 

bisschop die snoepjes laat uitdelen aan kleine 

kinderen. 

 

Mogen de kinderen dan helemaal niets meer! Het 

alternatief de kerstman. In het Engels "Santa 

Claus" en dat kan dan ook niet, want die naam lijkt  

rechtstreeks afgeleid van St. Nicolaas. Maar dat 

heeft mevrouw de Jamaicaanse hoogleraar Sociale 

Geschiedenis Verene Shepherd, die zich een poos 

geleden ook moest bemoeien met de discussie 

rond Zwarte Piet, terwijl ze niet beter weet dan dat 

Kopenhagen de hoofdstad is van Nederland, 

natuurlijk niet geweten, anders had ze dat niet als 

alternatief voorgesteld. 

 

Er is dus kennelijk maar één oplossing wij moeten 

net als in 1566 een soort beeldenstorm houden en 

daarmee alle bisschoppen verjagen. Wij lossen dan 

het probleem op van Zwarte Piet, want wat is nou 

Zwarte Piet zonder Sint Nicolaas. St. Maarten sterft 

dan ook wel uit, want die zal met andere 

bisschoppen het hazenpad kiezen richting Rome. 

Maken wij, ten behoeve van ons middenstand voor 

Santa Claus een uitzondering en gaan die in het 

vervolg alleen maar in het Nederlands "kerstman" 

noemen. 

 

Kunnen wij onze kinderen vertellen dat ze geen 

snoepjes mogen aannemen van vreemde mensen 

en dat het hele jaar consequent volhouden. Het 

huichelen rond het bestaan van Sinterklaas is dan 

ook over. Over de kerstman hoef je je geen zorgen 

te maken, want niemand heeft ooit een slee 

getrokken door rendieren door het Nederlandse 

luchtruim zien zweven. Als dat wel het geval was 

geweest had Piet Paulusma dat vast wel gemeld. 

Alle discussie en problemen opgelost ! 

 

Hoe het dan in Rome moet met al die verbannen 

bisschoppen vraagt u zich af.  

Maakt u zich daar maar niet druk over, Rome heeft 

zich ook nog nooit druk gemaakt over wat u vindt! 

 

Buurman Henk. 
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Fysiotherapie Goren  
 
Eind maart is Fysiotherapie Goren verhuisd naar de 

nieuwe praktijk aan de Weverswal 6a, achter in het 

pand van de huisartsenpraktijk Bakkeveen. We 

beschikken daar nu over 2 behandelkamers en een 

oefenzaal. De oefenzaal is inmiddels ingericht en 

klaar voor gebruik, daarom starten we vanaf mei 

met FysioFit in Bakkeveen. 

  

Voor de maand mei hebben we een speciale 

openingsactie. Schrijf je in voor 15 mei en 

ontvang de eerste maand FysioFit t.w.v. € 32,50 

gratis. Je abonneert je tenminste voor 3 maanden 

en tot wederopzegging. De intake voor FysioFit 

valt niet onder deze actie en wordt apart in 

rekening gebracht. 

 

FysioFit 
Sporten of bewegen is gezond. Belangrijk is en 

blijft, dit op een verantwoorde manier te doen. Bij 

ons kunt u op een veilige manier werken aan uw 

conditie en gezondheid. Dit gebeurt in de oefenzaal 

van onze fysiotherapie praktijk onder begeleiding 

van een fysiotherapeut. Doelstellingen kunnen 

zijn: afvallen, algemene conditie verbeteren, 

specifieke krachttraining of gewoon voor de 

gezelligheid op een goede manier bezig te zijn met 

uw lichaam.  

 

Bij deelname aan FysioFit vindt eerst een intake 

plaats. Bij de intake, kunt u persoonlijke 

doelstelling(en) kenbaar maken, ook komen 

lichamelijke klachten, blessures, operaties, 

behandelingen en medicijnen gebruik aan de orde. 

Tevens worden testen afgenomen om uw 

huidige fitheid vast te stellen.  

 

Na aanleiding van deze intake wordt een 

persoonlijk trainingsschema opgesteld voor 1 

of 2 keer per week trainen. Met enige 

regelmaat zal naar het trainingsschema 

worden gekeken om na te gaan of het schema 

moet worden aangepast of moet worden 

uitgebreid. 

De tweede afspraak is vervolgens de start van 

uw trainingen aan de hand van uw 

persoonlijke trainingsschema.  

 

Voor wie is FysioFit bedoeld? 
Fysiofit is bedoelt voor mensen die 

verantwoord willen sporten, mensen die 

sportieve ondersteuning 

wensen bij het afslanken, 

senioren die 

verantwoordelijk willen 

blijven bewegen en voor 

iedereen die na 

fysiotherapeutische 

behandelingen wil blijven 

doortrainen. 

 

Wilt u zich aanmelden voor 

de FysioFit of heeft u nog 

vragen dan kunt u contact 

opnemen op 

telefoonnummer 0516 – 

542246.  

Voor meer informatie kunt u 

ook onze website 

www.fysiotherapiegoren.

nl raadplegen. 

 

  

Elke woensdagochtend en vrijdagochtend 

in Dúnhoeke (bij zwembad) 

http://www.fysiotherapiegoren.nl/
http://www.fysiotherapiegoren.nl/
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vereniging 

 

een 

 

 
 

 

Lid worden?  

De trainingen en wedstrijden voor 

seizoen 2015-2016 zijn vrijwel voor 

iedereen voorbij. Volgend seizoen 

begint in de eerste week van 

september ! 
 

Recreanten competitie 

De recreanten hebben de zogenaamde dorpen 

competitie gespeeld. Deze competitie is alleen 

toegankelijk voor niet-NeVoBo leden. De 

teamsamenstelling wisselt afhankelijk van de 

agenda’s van de leden van de recreantengroep. Uit 

een groep van 13 personen valt toch eigenlijk 

altijd wel een team van 6 personen te formeren.   

Er doen 7 dorpen mee in deze competitie. We 

zullen de einstand meteen maar vermelden (12 

wedstrijden): 

Team Punten 

Haulerwijk 30 

Terwispel 1 29 

Bakkeveen 20 

Hemrik 17 

Donkerbroek 12 

Terwispel 2 10 

Waskemeer 8 

 

NeVoBo-competitie 

Het jeugdteam heeft in april 3 wedstrijden 

gespeeld. In deze 3 wedstrijden zijn 5 punten 

behaald. Op 7 april tegen Grado uit Dokkum werd 

met 2-1 gewonnen.  Setstanden: 25-18, 25-19 en 

(helaas) 21-25. Een week later TVC-Terwispel. Hier 

werd gespeeld zoals volgens de ranglijst mocht 

worden verwacht: een 3-0 overwinning.  Toch 

werd de eerste set nog ongemeen spannend met 

een nipte winst van 25-22. De beide volgende sets 

leverden 25-10 en 25-11 op…. 

Dan komt op 21 april DOS uit Kollum op bezoek. 

DOS staat op de 2e plaats, maar kan 3e worden . 

Bakkeveen staat 4 en kan 2e worden. Hoe dan 

ook: DOS wint met 3-0. (setstanden: 18-25, 20-25 

en 21-25). Dat betekent Bakkeveen op de 4e 

plaats is geëindigd en DOS 2e. Kampioen is 

Triumphera uit Zwaagwesteinde. 

Het is niet zeker of er volgend jaar een 

jeugdteam aan de competitie deel zal nemen: 

daarvoor is het aantal jeugdleden mogelijk 

net te klein. Dus wie wil? Snel melden bij 1 

van de bestuursleden! 

 

Heren-team 

Het zou een makkie moeten zijn: 9 punten uit 3 

wedstrijden. Dit was de doelstelling en is die 

gehaald? De doelstelling stond al eind februari. De 

marge is opgesoupeerd door het verlies van 1 punt 

tegen VCS-2. Dat had niet gemogen…. Dus deze 

maand moet het… 

Dat betekent nog 9 punten te halen uit 3 

wedstrijden. Bakkeveen op plaats 4 en de 

tegenstanders op de plaatsen 12, 10 en 9. 

Gelukkig is Derk ook weer terug: dus weer extra 

slagkracht… 

7 April tegen DFS (Bergum). Een echt senioren 

team, die het met zeer onmogelijke ballen onze 

Heren af en toe flink verrasten. Niet echt 

gemakkelijk maar met 25-19, 25-11 en 25-17 een 

3-0 winst. 

14 April een vergelijkbare tegenstander: SCS ut 

Drachten. Team wat vergelijkbaar met DFS. De 

beide eerste sets gaan redelijk goed voor 

Bakkeveen: 25-15 en 25-14. De derde set heeft 

een heel ander karakter. Bakkeveen raakt op een 

3-12 achterstand. Het loopt dus voor geen meter. 

Uiteindelijk wordt het 14-16. Daarna maakt Henk 

Hoekstra de wedstrijd af met 11 serves achter 

elkaar. 25-16 winst. Dat zijn weer 3 punten. 

De laatste wedstrijd tegen ODS in Beetsterzwaag 

eindigt ook in een 3-0 overwinning. (25-12, 25-18 

en 25-16). In totaal 9 punten.   

Bakkeveen is 4e geworden met gemiddeld 2 

punten per wedstrijd. Vorig jaar was dat nog 1 

punt per wedstrijd. En volgend jaar nog beter? 

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 

Vrijwilligers gezocht voor het bijstellen van de 

dorpsvisie en voor fondsenwerving 

(projectmatige activiteit)  

Aanmelden bij PB  

(zie pagina 4 voor telnrs.) of 

pb@bakkeveen.nl 

 

29 Dorpsfeest 
Vrijwilliger bij het dorpsfeest.  

Diverse taken beschikbaar. 
Gert Noord 

sdbakkeveen@home.nl  

40 Natuurmonumenten 

Vrijwilliger om te helpen bij het onderhoud 

van landgoed de Slotplaats en samen met 

anderen te werken buiten in de natuur? 

Marten Pothof 

m.pothof@ 

natuurmonumenten.nl 

62 3 Prov wandeltocht 

Gevraagd op zaterdag 14 mei voor aantal 

uren: 

 Nog 3 “klaarovers” voor onderweg en  

 2 gastheren/gastvrouwen om wandelaars 

bij Dúndelle te begeleiden. 

Jan van Dalen: 06-5117 5883. 

janvd@bakkeveen.nl  

 

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) 

   

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle) .  

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 
 

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 

Jan en Hanneke Mulder 

 

Het duurt nog even, maar toch. Zondagavond 26 

juni is de gezamenlijke ballonvaart over 

Bakkeveen.  

De kosten zijn al jaren hetzelfde: € 140,-- pp 

Nog 3 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  

 

Let op: de kans is groot dat je niet meer ter 

plekke in kunt schrijven, maar dat je deelname 

via voorinschrijving zeker moet stellen:  

www.3wandel.nl  

mailto:sdbakkeveen@home.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. 


