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Jaargang 8 nr. 6 
 juni 2016 

Officiële mededelingen van verenigingen 

uit Bakkeveen en omstreken. 

3 Provinciën Fiets-3-Daagse.   
Woensdag 29 juni, donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli. Kijk op www.3beleef.nl/fiets 
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De Slûswachter 
Een wolkbreuk boven Bakkeveen: meer dan 30 mm neerslag in minder dan 10 minuten op 

vrijdagnamiddag 3 juni rond 17:30 uur. Aan de zuidkant van Bakkeveen maar een paar mm. Op veel 

plaatsen wateroverlast en schoonmaakwerkzaamheden. De vlooienmarkt kon desondanks doorgaan. Vele 

delen van het terrein waren bruikbaar, behalve de strook langs het voetpad van de Mjûmsterwei.  

Verder afgelopen maand veel lekker weer gehad. Behalve de Pinksterdagen: die waren erg koud.  

 

Alweer een volle Slûswachter deze keer. Ook hebben we tijdelijk een advertentiestop af moeten 

kondigen: anders wordt het blad te dik. Voor meer nieuws komende zomerperiode wordt verwezen naar 

www.bakkeveen.nl . Dit geldt ook voor de aankondiging van evenementen. Waar in onderstaande 

agenda staat  “Web” kijk je even in de agenda van www.bakkeveen.nl voor meer info. 

Rest ons namens alle medewerkers een ieder een goede zomer te wensen en tot begin september. 

           Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

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

Wo 8 juni Vrouwenmeeting: Pelgrimstocht  De Herberg, 9:30 uur Web 

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

Vr 10, 17, 24 jun, 1 jul Wâldsang: klaverjassen.  20 uur Web 

Za 11 juni Anna’s Haarsalon: Officiële opening. 14-16 uur. Dwarskamp 1. 36 

Zo 12 juni Muziekpodium Bakkeveen: Tangarine.  Slotplaats, 20 uur Web 

Ma 13 jun tm Vr 15 juli Mjûmsterwei t.h. zwembad Dúndelle afgesloten 7 

Vr 17 juni Excursie Fryske Gea. Schaapskooi, 19 uur 57 

Za 18 juni Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Za 18 juni Brassband Opsterland: Concert bij Plaza De Kolk. 19 uur 18 

Zo 19 juni Midzomerochtend wandeling.  Slotplaats. In groepen vanaf 5 uur Web 

Za 25 juni Theaterdiner in Dúndelle, 18:30 uur 17, 19, 43 

Zo 26/6, 24/7, 28/8 Cursus “Auto te water”.  Dúndelle, 10 uur. 12 

Zo 26 juni Gezamenlijke luchtballonvaart. Terras De Brink, 19:15 uur Web 

Ma 27 juni Brassband Opsterland: huis-aan-huis collecte.  18-21 uur 18 

Wo 29 jun t/m Vr 1 juli 3 Provinciën fiets-3-daagse. 25, 40, 60 km. Dúndelle, 9-11 uur  Web 

Do 30 juni Volkstuin vereniging “De Twakamp”. Open Avond.  19-21 uur 13 

Za 2 juli Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Wo 6 juli Zonnebloem: jaarlijkse autotocht (van te voren aanmelden !) 39 

Wo 6 juli Speel-o-theek uitleen. 15:15 – 17:30 uur in Dúnhoeke --- 

Za 9 juli Wâldsang Wandeltocht. 8 en 12 km. Start tussen 9 en 14 uur Web 

Za 16 juli Start zomervakantie scholen --- 

Ma 18 jul – Vr 5 aug Huisartsenpraktijk wegens vakantie gesloten 14 

Ma 18  – Vr 22 juli Voetbaldagen Bakkeveen 49 

Wo 20 juli Oefenwedstrijd SC Heerenveen. Sportpark Bakkeveen, 18:30 uur 48 

Za 23 juli Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Za 30 + Zo 31 juli Concours Hippique. Terreinen Mjûmsterwei (bij zwembad). 53 

Vr 5 + Vr 12 aug Zomerbraderie langs vaart. 13:30 – 20:30 uur Web 

Za 6 + Za 13 aug Groenafval brengpunt Ureterp gesloten 6 

Za 6 + Za 13 aug Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Vr 19 + Za 20 aug DODO-festival  Vr vanaf 12 uur en zat vanaf 16 uur. P-plaats sportpark  41 

Do 1 sept Laatste dag inzenden kopij Slûswachter september-nummer --- 

Za 3 sept Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Zo 4 sept Sluiting zwembad 17 uur Web 

Ma 5 sept KWF: Collecteweek Web 

Wo 7 sept Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Za 10 sept GIANT Survivalrun.  9-16 uur 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 

http://www.bakkeveen.nl/
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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 

 

Dit wordt mijn eerste verslag als kersverse 

voorzitter van PB Bakkeveen. 

Zelf las ik graag de artikelen die Emy 

Hoogenboom maandelijks publiceerde. Op die 

manier werd je, op beknopte wijze, op de hoogte 

gehouden van wat er zoal speelde binnen de 

kaders van het plaatselijk belang. Dat vergroot de 

betrokkenheid bij het dorp, zelfs al doe je niet 

mee, je weet wel wat er leeft en wat er gebeurt. 

 

Daarom zet ik die traditie voort en zullen we de 

inwoners van Bakkeveen zoveel mogelijk op de 

hoogte stellen van waar we ons mee bezig houden.  

We hopen natuurlijk ook dat we steun krijgen 

vanuit het dorp, in de vorm van meedenken aan 

en nog mooier, uitvoeren van de vele zaken die op 

onze weg komen. We willen al deze zaken als 

losse projecten oppakken en daar vrijwilligers bij 

zoeken. Zodra het project klaar is, is het 

vrijwilligerswerk daarvoor ook weer klaar. Zo kan 

ieder ook kiezen wat hem/haar een leuk project 

lijkt om voor een korte tijd aan mee te doen. 

 

Als u dit leest is het dorpsfeest alweer achter de 

rug. Een zeer geslaagd feest, met voor elk wat wils 

en ook nog onder goede weersomstandigheden. 

Dat het Dúnsân project nog niet helemaal klaar is, 

en de omgeving er nog wat rommelig uitziet, heeft 

de pret van het dorpsfeest niet kunnen drukken. 

 

Ook de goed bezochte Vlooienmarkten en de 

Drie Provinciën Wandeltocht hebben weer voor 

veel bezoekers gezorgd. Gelukkig wisten de 

organisatoren dit in goede banen te leiden zodat er 

weinig tot geen overlast was.  

 

De organisatoren van alle evenementen (die 

geweest zijn en nog moeten komen) hebben er 

veel vrije tijd en werk in gestoken en ze verdienen 

dan ook onze complimenten.  

 

Het Dúnsânproject vordert gestaag. De 

parkeerterreinen zijn bijna klaar en er wordt 

gestart met herinrichting van een deel van de 

Mjûmsterwei ter hoogte van het Dúndelle gebied. 

De asfaltverharding wordt vervangen door een 

stuk klinkerbestrating. De werkzaamheden starten 

maandag 13 juni en zullen ongeveer duren tot 15 

juli 2016. In die periode is het genoemde deel 

afgesloten voor doorgaand verkeer en zal er een 

omleidingsroute worden aangegeven. Elders in 

deze Slûswachter leest u hier meer over. 

 

Op de Algemene Leden Vergadering is gesproken 

over het vervolgproject, Dúnsân 2.0 genoemd. 

Dit betreft onderzoeken van de mogelijkheid of het 

oude gymnastieklokaal toch nog te vervangen is 

door nieuwbouw. Er wordt dan gedacht om dit te 

doen in de vorm van een recreatie-/cultuur-

/educatie-/sportzaal, nauw verbonden met 

Dúndelle. Er hebben zich al personen aangemeld 

om hierover mee te denken. Maar we zoeken nog 

meer enthousiaste mensen die zich hier sterk voor 

willen maken.  

 

Ook voor het vernieuwen van de Dorpsvisie 

(Beleefbaar Bakkeveen naar een ruimtelijke visie) 

die nog stamt uit 2012, hebben zich al vrijwilligers 

aangemeld, maar we zoeken nog meer mensen die 

hieraan mee willen doen. In deze visie wordt ook 

de herinrichting van de Brink, als los onderdeel, 

meegenomen. We beraden ons erover hoe we in 

de dorpsvisie zoveel mogelijk de mening van ALLE 

INWONERS mee kunnen nemen, zodat dit niet een 

visie van een selecte groep inwoners wordt.  

 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Ik wil met name een oproep doen aan de oudere 

jeugd/jong volwassenen om zich aan te 

melden. Bakkeveen moet een leefbaar dorp blijven 

en zonder jeugd kunnen we het niet. Bij de 

Zeskamp trof ik een groepje enthousiaste dames, 

die aangaven Bakkeveen een prachtig dorp te 

vinden en dat ze speciaal uit hun studentensteden 

terugkeren om mee te doen aan alle activiteiten 

die hier plaats vinden. Jongelui, meld je ook aan 

voor een of ander project! 

 

Activiteiten en plannen maken kosten geld. 

Gelukkig heeft het Dorpsbudget nog wel wat in 

kas om financiële ondersteuning te bieden, als dit 

valt binnen hun kaders. Elders in dit blad heeft de 

commissie Dorpsbudget de spelregels nog eens 

uitgelegd. Dus wat let ons om nieuwe plannen op 

te pakken? Ook heeft het Sociaal Cultureel Werk 

nog financiële mogelijkheden om nieuwe ideeën op 

sociaal cultureel gebied te ondersteunen. Ideeën 

zijn er wel, nu nog de mensen die hiermee aan de 

slag willen gaan.  

 

Er zijn slechts een paar reacties, geen concrete 

plannen, gekomen op de oproep voor activiteiten 

in het kader Culturele Hoofdstad Leeuwarden 

2018. Dit is reden voor het PB om hier zelf geen 

initiatieven in te ondernemen. Natuurlijk staat het 

iedereen vrij om dit op eigen initiatief wel te doen. 

 

Zoals jullie misschien al gezien hebben zijn er 

vorige week weer een aantal door het PB 

gefinancierde bloempiramides geplaatst in het 

dorp. Deze dragen bij aan de aankleding van het 

dorp en zorgen voor een zomerse sfeer.  

 

We zijn in overleg met onze gebiedsbeheerder, Jan 

van der Bij, over maatregelen tegen het parkeren 

buiten de officiële parkeerplekken op de Houtwal 

nabij de Brink. Daarbij wordt ook gekeken of het 

oplaadpunt voor elektrische auto's verplaatst kan 

worden.  

 

PB is samen met PB van Wijnjewoude bezig aan 

het in kaart brengen van de onderhoudstoestand 

van de recreatieve fietspaden in het gebied rond 

Bakkeveen en Wijnjewoude. Er is contact met de 

eigenaren van deze paden om te bezien of deze 

“op te knappen” zijn. 

Enkele fietspaden verkeren in erbarmelijke staat. 

Ook het (niet recreatieve) fietspad langs De 

Knippen ligt er niet al te florissant bij (Bakkeveen-

Siegerswoude).  

 
Verder heeft PB zich deze maand o.a. 

beziggehouden met:  

 het bezoeken van een bijeenkomst van de 

gemeente inzake de Woonvisie Opsterland. 

Nieuwe woningen voor Bakkeveen, huur en 

koop, zit er zoals het er nu uitziet niet in. Er 

komt een vervolgbijeenkomst en het PB houdt 

vinger aan de pols. Wij willen wel graag 

woningen om met name de jonge mensen te 

krijgen en ouderen die niet meer in hun grote 

huizen willen blijven wonen, in het dorp te 

houden. Dit zal voorlopig moeten gebeuren 

binnen het bestaande contingent woningen. 

We staan open voor creatieve ideeën. 

 het bezoeken van een bijeenkomst Netwerk 

versterken in Bakkeveen. Daar is besloten dat 

ons WMO-dorpssteunpunt een coördinerende 

rol zal spelen in netwerkproblemen. Het gaat 

dan om inwoners die op een of andere manier 

een sociaal steuntje in de rug kunnen 

gebruiken.  

 meepraten over het in stand houden van het 

groenafval brengpunt in Ureterp op de 

zaterdagen. Dit punt zal niet alle zaterdagen 

meer open kunnen zijn. We hebben in overleg 

een kalender voor 2017 opgesteld, waarbij in 

de perioden dat er veel groenafval wordt 

verwacht, dit punt zoveel mogelijk open zal 

zijn. In rustige perioden wordt het punt 1 tot 2 

zaterdagen per maand geopend. Elders in dit 

blad vinden jullie meer informatie hierover. 

 onderzoeken mogelijkheid om TIP kantoor 

onder te brengen in een nieuwbouwdeel bij 

Dúndelle, zodat dit kantoor zetelt op de plek 

waar de meeste recreanten, en dus klanten 

van TIP, zullen komen. 

 overleg met natuurorganisaties 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en een 

particuliere boseigenaar over gebruik en 

toegankelijkheid van de natuurgebieden. Dit 

naar aanleiding van de situatie van afgelopen 

wintermaanden. It Fryske Gea was helaas 

afwezig. Plaatselijk Belang zal als vervolg 

gesprekken met gebruikersgroepen van de 

natuurgebieden proberen te regelen om de 

behoeften te inventariseren en uiteindelijk 

trachten met alle betrokken partijen tot een 

duurzaam evenwicht te komen in gebruik en 

beheer. Van de grootste gebruikersgroepen 

(wandelaars, honden, mountainbikers, ruiters) 

wordt als eerste getracht met de groep 

mountainbikers in gesprek te komen. 

Plaatselijk Belang heeft n.a.v. vragen en 

opmerkingen in de ALV ook een zienswijze 

ingediend over het toekomstig beheersplan 

van het Natura 2000 gebied. Deze zienswijze 

zou in deze Slûswachter worden afgedrukt, 

maar wegens ruimtegebrek wordt dat in het 

septembernummer. 

 informeel overleg met Natuurvereniging 

Bakkeveen over o.a. onderwerpen die ook in 

bovenstaand item zijn genoemd. Ook dit 

overleg krijgt een vervolg. 

De vakantieperiode staat voor de deur, het zal 

weer een paar weken druk worden in Bakkeveen. 

Ook zullen veel Bakkeveensters er zelf op uit 

trekken.  

Het PB wenst iedereen, op zijn manier, een fijne 

zomerperiode toe. 

Jannie Tjassing. 
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Openstelling groenafval brengpunt Ureterp 
 

Op maandag 23 mei hebben de Plaatselijk 

Belangen van de Opsterlandse dorpen ten oosten 

van de N381 (Ureterp, Frieschepalen, 

Wijnjewoude, Siegerswoude en Bakkeveen) met 

gemeente Opsterland overlegd over de 

openstelling van het groenafval brengpunt Ureterp. 

Tot nu toe is dat elke zaterdagochtend van 9 tot 13 

uur open. Dat blijft dit jaar waarschijnlijk ook nog 

zo. 

Het blijkt dat de kosten relatief hoog zijn, terwijl er 

soms op een zaterdagochtend nauwelijks 

groenafval wordt gebracht (kosten zijn een kleine 

€ 400,-- per zaterdagochtend). Daarom is een 

voorstel gedaan om in perioden waarin er meestal 

weinig groenafval is (winter, zomervakantie) het 

groenafval punt Ureterp een aantal zaterdagen te 

sluiten. Wel moeten we goed op blijven letten of 

dit voor sommigen geen alibi is om dan het groen 

afval elders te dumpen (in het bos bijvoorbeeld).  

 

In de volgende Slûswachters zal hier aandacht aan 

worden besteed of iedereen zich wel aan de regels 

houdt: geen afval in de openbare ruimte of in de 

natuur dumpen.  

Heb je onverhoopt groenafval: kan in de groene 

container, brengen naar Gorredijk en eventueel 

kan het worden gehaald door Omrin (even met 

SYP bellen: 0900 - 210 0 215 )  

 

Wel is “als ruil” gevraagd om meer bladkorven in 

de herfstperiode. Deze zouden ook eenvoudig zelf 

kunnen worden gemaakt, maar het legen van de 

korven blijft dan mogelijk nog een probleem. De 

gemeente zal in september melden in hoeverre ze 

aan deze sterke wens tegemoet kan komen. 

 

Let op: 

Deze zomertijdens bouwvak 2016 wordt het 

brengpunt van 1 t/m 19 augustus gesloten.  

Dus op zaterdag 6 aug en 13 aug dicht.  

JanvD 
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Nieuwsbrief 

 

Wegwerkzaamheden Mjûmsterwei te Bakkeveen 
              

       

Sinds enige tijd zijn er bestratingswerkzaamheden 

op het terrein van Dúndelle te Bakkeveen. 

Onderdeel van het totale plan is de herinrichting 

van een deel van de Mjûmsterwei. 

In deze nieuwsbrief worden de werkzaamheden 

toegelicht en de contactpersonen doorgegeven 

waar u terecht kunt voor aanvullende informatie.  

 

Wat verandert er aan de Mjumsterwei? 

Ter hoogte van de ingang Dúndelle, wordt de 

bestaande asfaltverharding opgenomen en 

afgevoerd. Hierna wordt de weg voorzien van een 

klinkerverharding met aan weerszijden 

trottoirbanden. De werkzaamheden starten op 

maandag 13 juni en zullen naar verwachting duren 

tot 15 juli 2016. 

 

Waar moet u rekening mee houden tijdens de 

uitvoering? 

Tijdens de uitvoering is het genoemde gedeelte 

van de Mjûmsterwei voor het doorgaande verkeer 

afgesloten. Er wordt een omleidingsroute 

aangegeven met borden welke loopt via de 

Bremerwei en Dwarswyk. Verkeer vanuit 

Bakkeveen kan via een “noodweg” Dúndelle 

bereiken. Indien nodig worden t.b.v. evenementen 

tijdelijke voorzieningen getroffen. 

  

Waar kunt u terecht voor meer informatie? 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door 

aannemersbedrijf Schoterland uit Gorredijk. 

Contactpersoon is Raymon Nekeman, bereikbaar 

via 06-20404954. 

De uitvoering wordt van de zijde van de gemeente 

begeleid door 

Klaas Wilmink van het gemeentebedrijf, bereikbaar 

via nummer 0512-386 547 / 06-116 25 477 en 

Rinze Bargerbos (projectleider) bereikbaar via 

nummer 0512-386 577 
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Bij ons in het Dorp (nog 1 vacature) 
 

Helaas in deze Slûswachter geen “Bij ons in het 

Dorp”. De planning van het interview was door 

omstandigheden wat te laat. 

 

Maar er is ook goed nieuws: het interviewteam is 

inmiddels uitgebreid tot 4 personen. We zoeken nu 

nog 1 persoon die 2 à 3 x per jaar een bewoner 

van Bakkeveen wil interviewen. Meldt deze extra 

persoon zich dan kunnen we elke maand minstens 

1 interview plaatsen.  

 

Lijkt het je een beetje leuk of erg leuk: gewoon 

even melden bij Jan van Dalen (06 5117 5883 of 

janvd@bakkeveen.nl).  

 

Afhankelijk van je ervaring kost het je 2 à 3 dagen 

per jaar en het levert grotere kennis en een 

grotere kennissenkring op ! 

 
 

 

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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Uit de praktijk van de notaris 

 

Een levenstestament is ook voor 

jonge mensen en voor ondernemers 
 

Vaak wordt pas aan een levenstestament gedacht 

als mensen op leeftijd zijn. Maar een 

levenstestament kan ook belangrijk zijn voor 

jongere mensen. Bijvoorbeeld omdat zij door een 

ongeluk of ziekte niet meer zelf beslissingen 

kunnen nemen of door een lichamelijke beperking 

hun handtekening niet meer kunnen zetten. Bij 

mensen bij wie de handfunctie steeds meer 

afneemt, kan een levenstestament ervoor zorgen 

dat een ander namens hen de handtekening kan 

zetten.  

 

Een levenstestament kan ook minder uitgebreid 

zijn en worden beperkt tot het aanwijzen van een 

vertegenwoordiger die beslissingen neemt (al dan 

niet in overleg met degene die het 

levenstestament maakt) en de handtekening zet. 

Mensen die een uitgebreid levenstestament 

maken, regelen daarnaast nog andere zaken, zoals 

wat er moet gebeuren bij opname in een 

verpleeghuis en welke schenkingen er gedaan 

moeten worden om belasting te besparen. 

 

Vaak wordt gedacht dat als je getrouwd bent je 

echtgenoot alles namens je kan regelen als je dat 

zelf niet meer kunt. Dat is maar in een beperkt 

aantal situaties mogelijk. Als u samen eigenaar 

bent van een huis en u heeft een nieuwe 

hypotheek nodig of u wilt het huis verkopen, dan 

moet dat wel samen gebeuren. Ook als het gaat 

om een huis of een andere bezitting die op naam 

staat van de echtgenoot, kan de andere 

echtgenoot zonder levenstestament niet namens 

hem/haar tekenen. Er moet dan een 

bewindvoerder via de rechter worden benoemd. 

Voor bijvoorbeeld de verkoop van het huis en het 

doen van schenkingen heeft de bewindvoerder 

toestemming nodig van de rechter. Ook moet een 

bewindvoerder een beschrijving maken van het 

vermogen en jaarlijks 'rekening en 

verantwoording' afleggen. 

 

Ook voor ondernemers is een levenstestament 

geen overbodige luxe. 

Hoe moet het verder met uw onderneming als u 

niet meer beslissingen kunt nemen? De continuïteit 

van de onderneming dient immers wel te zijn 

gewaarborgd. 

Vooral als ondernemer doet u er verstandig aan 

vast te leggen wie namens u mag tekenen met 

betrekking tot de onderneming. 

 

 

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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Dorpsfeest 2016, een terugblik… 
 

Namens het bestuur van de stichting dorpsfeest 

Bakkeveen wil ik iedereen bedanken die een 

bijdrage heeft geleverd aan het dorpsfeest! Jullie 

waren fantastisch. Ruim 50 vrijwilligers hebben 

zich ingezet om dit feest te laten slagen. Ook alle 

sponsors bedankt! 

 

Het feest begon op donderdag met het levend 

tafelvoetbal en er werd hard gestreden om de eer. 

Er hebben  12  teams meegedaan.  

Uitslag: 

1. Team Plaza  

2. Noordheem Angels 

3. Fc puppie puppies 
 

Op vrijdag hebben ongeveer 60 kinderen zich 

vermaakt met de spelletjes en muziek op de mini 

foute partie. 

Vrijdagavond was de Faute Partie. Ruim 300 

verklede feestgangers hebben gedanst en 

meegezongen op de muziek van toen. 

  

Zaterdagmiddag was de zeskamp, de spelletjes 

waren soms zwaar en sommigen moesten een 

strijd leveren met zichzelf. 

Uitslag zeskamp: 

1. Team Bakker 

2. 6 bier 

3. Noordheem Angels 
Team Bakker heeft hiermee, net als in 2014, een 

startbewijs voor de survivalrun gewonnen. 

 

De feestavond op zaterdag met Groove 

Department trok bijna 700 bezoekers. 

 

Zondagmiddag was de afsluiter met een gezellige 

middag voor de hele familie, met een muzikale 

bijdrage van Folkert Hans Tolsma. Het rad van 

Fortuin was voor deze gelegenheid uit de 

mottenballen gehaald en menigeen is met een 

leuke prijs naar huis vertrokken. 

 

Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagd 

feest, het terrein is al weer schoon, van een feest 

is niks meer te zien. De meeste gevonden 

voorwerpen en fietsen die zijn blijven staan, zijn 

weer opgehaald. 

 

In de zomervakantie zullen we net als vorig jaar 

weer een aantal activiteiten organiseren, zet de 

volgende data alvast op de kalender: 

 Woensdag 3 aug   Hooisurfen 

 Woensdag 17 aug Kano spektakelrace 

 Vrijdag 29 aug     Special act 
 

Data dorpsfeest 2018:   

24, 25, 26 en 27 mei. 
 

Foto’s van het dorpsfeest 2016 zijn o.a. terug te 

vinden op onze website: 

www.dorpsfeestbakkeveen.nl. 

 

Namens het bestuur, 

Rinske Kootstra, voorzitter SDB 

 

http://www.dorpsfeestbakkeveen.nl/
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Dúndelle 
 

Het zwemseizoen is voor ons weer in volle gang. 

De verandering van de kleedruimte is positief 

ontvangen door de zwemmers. Doordat de 

zuid/west kant van de kleedruimte dicht gemaakt 

is tocht het er minder 

en de jongens en meiden kleedruimte is nu meer 

gescheiden.  

 

Helaas konden we de eerste week niet open door 

de extreme kou, maar gelukkig halverwege de 

week van de meivakantie kon er dan toch 

gezwommen worden. Dit kwam ook nog ten goede 

aan de abonnement verkoop. Het is belangrijk  dat 

er zwemmers blijven komen, om het voortbestaan 

van het bad te kunnen waarborgen. Kijk naar 

enkele baden om ons heen, die met sluiting 

worden bedreigd.  

 

Hoe gezond is zwemmen voor je ? 

Voor de een is het een nachtmerrie, voor 

de ander pure ontspanning: zwemmen. 

Je verbrandt razendsnel calorieën, 

verbetert je conditie en maakt je 

(pijnlijke) spieren soepel. 

Hoe komt het dat zwemmen zo gezond 

is? 

In het water functioneren stijve spieren veel beter. 

Zwemmen is sowieso goed voor je spieren. Ze 

ontspannen door de bewegingen die je in het water 

maakt. Sporten op het droge vergt veel meer van 

je spieren. 

 Ook werkt het geestelijk ontspannend  

 Verder is het goed voor je hart en je longen 

 Je doorbloeding wordt beter en afvalstoffen 

worden daardoor gemakkelijker afgevoerd 

 

Verdere Verbouwing 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 

realisatie van de openbare toiletten, het begint al 

aardig vorm te krijgen. Binnenkort kunnen de 

tegels gezet worden. Dus verwachten we dat we in 

de vakantieperiode deze toiletten kunnen 

gebruiken. 

 

Auto te water 

Auto te water: weet je wat je moet doen? Hoe haal 

je je kinderen, of ouders uit de auto?  

Grijp de kans, op 26 juni, 24 juli en 28 augustus 

kunt je deelnemen aan een cursus “auto te water” 

in het zwembad. Maar je mag natuurlijk ook langs 

komen om te kijken. 

Bij inschrijving van 2 personen betaal je € 60.00, 

het begint om 10.00 uur. 

Ook kun je een Padi introductie duik proberen 

Voor meer informatie kijk op 

www.divearound.com 

 

Wij wensen een ieder een prachtige zomer met 

veel zon en zwemplezier 

  

http://www.divearound.com/
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De volkstuintjes op De Twakamp: een lust voor het oog 

 

De groentetuintjes op De Twakamp komen tot 

bloei. Rabarber, radijsjes en rucola kunnen al 

gegeten worden en binnenkort is er spinazie en 

sla. Maar dit jaar is er meer te zien op de 

volkstuintjes.  

 

 
 

Vorig jaar is een nieuw hek geplaatst aan de 

boskant van de tuinen. Dat hek is afkomstig van 

het oefenveld van de voetbal. Toen de 

werkzaamheden bij Dúndelle begonnen, hebben 

vrijwilligers de palen en het draadwerk daar 

weggehaald en op de volkstuinen weer neergezet. 

Zo heeft het hekwerk, dat nog prima in orde was, 

weer een nieuwe bestemming.  

 

Maar dat hekwerk is niet het enige nieuwe op De 

Twakamp. Sinds dit voorjaar staan er 10 

fruitbomen op de tuin. Drie kersen- en drie 

appelbomen en twee pruimen- en twee 

perenbomen. Dit jaar geven de nieuwe fruitbomen 

nog geen vruchten, al zitten ze wel vol bloesem.  

 

 
 

Op het volkstuinencomplex prijkt ook een grote 

glazen kas. Een van de tuinders teelt daarin 

aubergines, tomaten, paprika’s en peperplantjes. 

 

Sinds vorig jaar hebben wij een ‘jeugdlid’ bij de 

Twakamp. Hij houdt met veel enthousiasme zijn 

tuintje bij en heeft het zelfs een stukje groter 

gemaakt.  

 

Zin om eens langs te komen? Kom dan naar onze 

open avond. U kunt op uw gemak rondkijken en er 

zijn tuinders die kunnen vertellen over hun grote 

passie: moestuinieren! 

Donderdag 30 juni a.s. 

Van 18.00 tot 20.00 uur.  

U bent van harte welkom!  
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[advertentie] 

zomervakantie 
 

De praktijk is gesloten van  

 
 Maandag 18 juli t/m vrijdag 5 augustus 2016 

 

 
 

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij  
 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude. 
Meester Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 

  
Houd rekening met uw medicatievoorraad. 

       Herhaalmedicatie graag voor 1 juli bestellen. 

 

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 

Een prettige zomervakantie toegewenst 

 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen. 

 
 

  

http://www.jehuisarts.nl/
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Bakkefeanster duiven doen het uitstekend 

www.vitesse88.nl 
 

Begin april is de tijd dat de 

Bakkefeanster duivenmelkers 

van Vitesse88 met hun 

duiven aan de start komen 

voor een nieuw 

wedstrijdseizoen. Tijdens de 

eerste wedstrijden moesten de 

duiven onder te koude 

weersomstandigheden de weg 

naar het hok weten terug te 

vinden. Gelukkig was de wind 

onze gevleugelde vrienden 

vaak gunstig gezind. Dit 

betekend een westelijk tot 

zuidwestelijke wind.  

 

 Direct tijdens de eerste 

officiële afdelingsvlucht vanuit 

Deurne liet een duif van ons 

lid Jannes Kootstra van haar 

spreken. De duivin legde de 

183km af, in 1uur en 43min. Dit betekende een 

gemiddelde snelheid van 1.773 meter per minuut, 

ofwel meer dan 106 kilometer per uur. Deze 

snelheid was goed voor een 3de plaats en 

Teletekstnotering in de afdeling Friesland. Samen 

korfden 906 Friese liefhebbers voor deze wedstrijd 

meer dan 21.000 duiven in.  

 

 Op plaats 11 en 17 waren 2 

duiven te vinden van de nestor 

van onze vereniging, Jan 

Kuipers.  

Al met al een mooi begin van 

het prille seizoen. We hopen 

dat onze leden dit seizoen 

vaker van zich zullen laten 

horen.  

Wilt u ook eens een aankomst van onze duiven 

meemaken kom gerust eens een kijkje nemen. 

Bent u geïnteresseerd in de duivensport en wilt u 

meer weten over de duivensport in Bakkeveen en 

omstreken of wilt u lid worden? 

 

Neem dan gerust contact op met één van 

onze bestuursleden. www.vitesse88.nl 

 

Afd. 11 Friesland ‘96 

Deurne 

Uitslag definitief 

16 april 2016 

1 P. Veenstra Drachtstercompagnie 1778 m/min 

2 W. Oostra Gerkesklooster 1773 m/min 

3 J. Koostra Bakkeveen 1773 m/min 

4 G. Pama Opende 1764 m/min 

5 A.G. Dijkstra Oudwoude 1762 m/min 

6 Comb. De Wit Surhuistrveen 1762 m/min 

7 T.F. Spinder Harkema 1760 m/min 

8 H. Hoekstra Kolum 1760 m/min 

9 W. Oostra Gerkesklooster 1760 m/min 

10 H. Hoekstra Kollum 1759 m/min 

Duiven gelost:  08:30 uur 

Aantal duiven: 21116 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

R. de Vegt K. Kootstra J. Hilbers 

Lange Singel 2 Dwarskamp 29 Mr. van Hasseltweg 4 

8432 PH Haule 9243 JK Bakkeveen 8434 NT Waskemeer 

0516-785932 0516-541925 0516-422841 

r.devegt@live.nl g.k.kootstra@kpnmail.nl johnhilbers@gmail.com 

http://www.vitesse88.nl/
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Nieuws van Brassband Opsterland 
 

Rondgang 

Brassband Opsterland is een prachtige vereniging. 

Maar zoals bijna iedere vereniging kan ook onze 

vereniging niet bestaan zonder giften van de 

inwoners. Daarom houden wij onze jaarlijkse huis 

aan huis collecte op maandag 27 juni.  

 

De collecte start rond 18:00 uur. Zoals gewoonlijk 

gaat deze collecte gepaard met vrolijke muziek. We 

willen u alvast bedanken voor uw gift aan 

Brassband Opsterland. 

 

Concert 

Zaterdag 18 juni houdt Brassband Opsterland een 

concert bij Plaza “de Kolk” in Bakkeveen. Dit 

concert begint om 19:00 uur. U bent van harte 

uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

 

Bezetting Brassband Opsterland 

Helaas heeft Brassband Opsterland nog steeds 

geen complete bezetting, wij zijn nog op zoek naar 

muzikanten. Heb je zelf zin om bij ons te spelen of 

iemand weet die misschien wel mee wil spelen. Op 

maandagavond repeteren wij in Dúndelle te 

Bakkeveen van 20.00 uur tot 22.00 uur. Kom 

gerust eens langs om te komen luisteren. Ook kunt 

u contact op nemen met Nanda Dijkstra op 

telefoonnummer 06-22216308. 

 

Website BBO 

Brassband Opsterland heeft ook een eigen website. 

Benieuwd? brassbandopsterland.nl 
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Uniek theater diner in Partycentrum Dúndelle 
 

Op 25 juni aanstaande is er in Dúndelle in 

Bakkeveen een uniek optreden van de jongeren 

groep van de toneelvereniging Nij Bigjin. De 

jongeren groep heeft de afgelopen winter door 

middel van improvisaties zelf een theater 

voorstelling gemaakt. Deze avond is speciaal voor 

wie een avondje wil lachen en smullen een unieke 

gelegenheid.  

Bij deze avond hoort lekker eten en u kunt een 4 

gangen diner inclusief 3 consumpties verwachten 

voor de aantrekkelijke prijs van € 27,50. Kaarten 

verkrijgbaar bij de kassa van Dúndelle tijdens de 

openingstijden van het zwembad.  Vanaf 18.00 uur 

is de zaal open en  de presentatie start om 18.30 

uur. De kaartverkoop start zaterdag 4 juni 2016 

 

Tussen de gangen door zal Professor Doktor 

Brassica u een middel aan de hand doen waar u of 

uw omgeving misschien allang op zit te wachten. 

Wat dit is wil de professor nog niet bekend maken 

maar hij geeft wel aan dat het een groot 

maatschappelijk probleem is. De professor gaat 

samen met zijn team deze informatieve avond 

verzorgen en hij vertrouwd er op dat uw probleem 

dan voor eens en altijd is opgelost. 

 

In ieder geval het is zeker de moeite waard om 

deze avond te bezoeken. 

Alvast tot ziens op deze avond 

 

Jong Nij Bigjin 

Partycentrum Dúndelle
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           Mjumsterwei 8, 9243 SJ  Bakkeveen 0516 541777 

 
 

 

Survival als gymles 
 

Op vrijdag 20 mei mochten Thomas en Joey van groep 7 

een gymles verzorgen voor hun klasgenoten. En 

aangezien Joey de zoon van Johan en Greetje Scholte 

is, kwam er natuurlijk een survival les op het prachtige 

survivalterrein hier in Bakkeveen. Super, bedankt! 

Hieronder het verslag van deze beide heren:   

 

We zijn bij het begin een rondje om het veld heen gerend. 

Toen deden we buikspieren en opdrukken. Toen gingen we 

over netten en muren heen klimmen. Daarna gingen we over een 

lange touwlaan over het hele terrein. Nadat gingen we slingeren en over 

het schuine net. Ook gingen we over de sloot en over de balk en bommetje, iedereen 

het water in! 

Van Thomas van Tuinen en Joey Scholte, groep 7 

 

 

Schoolreisje van groep 3/4 naar Drouwenerzand 
Op 24 mei gingen de groepen 3 en 4 met elkaar op schoolreis in de bus naar 

Drouwenerzand. De kinderen hebben genoten en prachtig weer gehad. Hieronder een paar 

verslagjes van een aantal leerlingen: 

Ik en Julia zaten naast elkaar in de bus. Het 

duurde eeventjes voordat we er waren. Toen we 

binnen kwaamen, kreegen we wat drinken en een 

appel. Toen gingen we spelen Het was heel erg 

leuk. 

Van Esmee Balm, groep 3 

  

We gingen met de bus rijden. Ik zat nasst Lucas, dat 
was leuk. Ik zat bij de moeder van Nick in het 

groepje. Ik zat het eerst in de botsauto’s. De leukste atracie was breakdans. Ik zat ook in de 
hunebed. Smidags haden we frikadel en kroket en patat, dat was lekker. Daarna mochten we zelf 
weten wat we mochten doen. Einde. 

Van Marc Kootstra, groep 4             

De Oanrin,  de school die er toe doet! 
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Natoer Nijs 
Overzicht:  mei 2016 

 

Mei liet zich vooral kennen door een periode van 

matige tot krachtige oostenwind. Waarom nou die 

wind ipv de verdere weersomstandigheden? Nou, 

het volgende. Oostenwind in mei betekent voor 

vogelaars: extra scherp zijn op doortrekkende 

vogels, zowel hoog in de lucht als langs de kust en 

op goede plekken in het binnenland.  We weten 

allemaal dat oostenwind ook vooral droog en 

zonnig weer betekent, maar: we weten ook dat in 

mei de vogeltrek op zijn hoogst is.  

 

Juist door die (zuid)oostenwind worden veel vogels 

als het ware westelijk gedreven en dat levert 

vrijwel zeker mooie waarnemingen op van vogels 

die normaal via Duitsland naar het noorden 

trekken. Vogels die als het ware dus afdwalen van 

hun normale trekroute. We letten dan op hoog 

overtrekkende roofvogels, zoals Wouwen, Visarend 

en Valken, maar ook (Zwarte) Ooievaars en zelfs 

Bijeneter. Ook komen er dan veel zangvogels wat 

westelijker voor.  Hieronder bij waarnemingen een 

korte indruk.  

 

Veel activiteit; in een paar dagen totaal bebladerde 

bomen, veel bloesem, veel planten die spontaan 

omhoog komen en veel vlinders en andere 

insecten. Teveel om op te noemen, daarom een 

kort overzicht hieronder. 

 

Hieronder een greep uit waarnemingen in 

onze omgeving. 

 

Vogels:   

Veel aankomst van zangvogels, zoals: Grasmus, 

Tuinfluiter, Braamsluiper, Rietzanger, Bonte- en 

Grauwe Vliegenvanger, Spotvogel, zwaluwen, 

Kwikstaarten, Koekoek, Gierzwaluw. De 

aankomstdata kunt u vinden op de site hieronder 

vermeld. Wel enkele “krenten in de pap”:  

 

Op 8 mei werden door meerdere waarnemers, 

zowel een Zwarte Wouw als een Rode Wouw 

overvliegend waargenomen boven ons dorp. Beide 

soorten zijn te herkennen aan buizerdgrootte, 

maar langere ingekeepte staart (diepere inkeping 

bij de Rode) en in vlucht neerwaarts gerichte 

vleugelpunten. 

 

Een dag later zag ik een Wespendief richting 

noordoost vliegen.  

 

Tijdens onze avondexcursie op 9 mei naar het 

Fochteloërveen werden liefst vier Roodpootvalken 

gezien. Typisch een voorbeeld van vogels die naar 

het westen afdwalen ivm de oostenwind.  

 
Roodpootvalk vrouw 

 

Op 11 mei zag ik ook een mannetje Roodpootvalk 

op de Duurswouderheide, jagend op libellen samen 

met twee Boomvalken. 

 

Op 14 mei zag Siep Luinenburg vroeg in de 

ochtend een vliegende Nachtzwaluw boven de 

Duurswouderheide. Het lijkt een doortrekker te 

zijn. We moeten wel attent zijn op deze 

(nachtelijke) soort, die goed herkenbaar is aan zijn 

lange ratelende geluid. Goede plekken zijn vooral 

Allardsoog, maar ook de Duurswouderheide en de 

duinen.  

 

In het dorp melding van de Ransuil. Een 

Bosuilenpaar heeft inmiddels jongen gekregen. 

 

 Roodpootvalk man 
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Let de komende weken toch maar op de Wielewaal 

en de Zomertortel. Beide soorten zijn landelijk hard 

achteruitgegaan, maar beide zijn vorige jaar nog 

waargenomen in onze omgeving. 

 

Dagvlinders: 

Inmiddels al veel meldingen van Oranjetipje, 

evenals het Bont Zandoogje. Het Groentje werd 

gezien op de Duurswouderheide. Verder meerdere 

Landkaartjes en Boomblauwtjes. 

 

Op vooral zwoele avonden vliegen er veel 

nachtvlinders.  Bedoeling is om hier in onze 

omgeving meer zicht op te krijgen. Het plan is om 

een met lakens en licht te werken. Ook bij 

buitenverlichting zijn veel nachtvlinders aan te 

treffen (vaak prachtige soorten). 

 

Planten: 

Ze bruisen de grond uit. Teveel soorten om op te 

noemen.  Toch enkele leuke soorten, zoals 

Salomonszegel, Daslook, Eenarig Wollegras, 

Moerasviooltje. 

 

Libellen: 

Inmiddels veel meldingen. De vroege soorten zijn 

inmiddels volop aanwezig, zoals Vuurjuffer, 

Noordse Witsnuitlibel,  Venwitsnuitlibel,  

Smaragdlibel,  Glassnijder,  Variabele 

Waterjuffer, Watersnuffel en Viervlek. Tevens 

werd de Maanwaterjuffer (vrij zeldzaam hier) 

aangetroffen.  

  
Viervlek 

 

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. 

  

mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Excursie naar de Lendevallei op 21 mei 2016. 
 

De jaarlijkse excursie ging naar de Lendevallei bij 

Wolvega. Het is een moerassig beekdallandschap 

langs de Linde (Lende). Het gebied werd in 1938 

gekocht door It Fryske Gea en in de loop der jaren 

is meer grond aangekocht en heringericht. De 

Lendevallei maakt deel uit van de “natte as”, een 

keten van moerasgebieden op de grens van 

Friesland en Overijssel. In het natuurbeheer wordt 

steeds vaker geprobeerd grotere eenheden te 

creëren. In deze streek krijgt dit gestalte door het 

aan elkaar verbinden van de Weerribben en de 

Wieden in Noordwest-Overijssel, en de Rottige 

Meente en de Lindevallei in Friesland. 

 

 
Lendepoolder 

 

Toen tussen 1922 en 1927 de Linde werd 

gekanaliseerd, veranderde er veel. Grote delen van 

het beekdal werden ontgonnen. Het beekdal-

systeem van de Lindevallei werd verstoord en het 

gebied verdroogde. Om de vallei nat te houden, is 

een ingenieus systeem van sloten, stuwen en 

kleppen uitgedacht dat moet voorkomen dat het 

gebied verdroogt. In het reservaat zijn nog veel 

oude meanders van voor de kanalisatie terug te 

vinden. Een aantal is weer uitgegraven. 

Het is nu een prachtig landschap met veel variatie 

en natuurlijk 

veel soorten 

planten en 

dieren. 

 

Het was prachtig weer!  

 

Door een miscommunicatie in de afspraken met de 

gids moesten we het zonder gids doen, maar 

gelukkig was Koert mee die vol enthousiasme en 

deskundig de rol van gids op zich nam! 

Reinie die veel wist over vlinders en libellen, 

assisteerde hem. De vondsten van allerlei insecten, 

planten, vogels etc. deden allen heel veel goed.   

 

Wat direct opvalt in de Lindevallei zijn de 

elzenbroekbossen. Vroeger was het terrein veel 

opener, maar door het verlanden van de petgaten 

en door het droger worden van het gebied nam de 

boomgroei sterk toe. Ook zijn er nog open 

petgaten te vinden. Hier gedijen waardevolle 

water- en moerasplanten, waaronder grote 

boterbloem, Noordse zegge, waterviolier en 

kransvederkruid. 

 

De start is bij de brug en via deze brug begint het 

wandelpad. Meteen al maakte Reinie ons attent op 

de Bruine Korenbout, een zeldzame libel, hoewel je 

dat daar niet kon merken. Ze vlogen in fors aantal 

daar rond. Verder de Grote Roodoogjuffer, die vaak 

te vinden is op Pompeblëden. Ook de Glassnijder, 

de Variabele Waterjuffer, het Lantaarntje, de 

Viervlek en de Smaragdlibel lieten zich zien. 

Vlinders als Landkaartje, Klein Geaderd Witje en 

ook enkele overdag vliegende nachtvlinders als 

Gewone  Bandspanner, Kleine Herculesspanner en 

Grasmotten waren te zien.  
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Landkaartje 

 

Na een half uur constateerden we dat we nog maar 

enkele honderden meters hadden gelopen en dus 

moest er iets meer tempo komen. Dat lukte aardig. 

 

We zagen ook veel planten, zoals: Poelruit, Gele 

Waterkers, Gele Lis, Oeverzegge, Grote Muur, 

Grote Ratelaar, Valeriaan, Kikkerbeet, 

Koninginnekruid, Wolfspoot, Echte Koekoeksbloem 

enz. Bijzondere planten lokken bijzondere insecten. 

Enkele Bloedcicades, veel Spinnensoorten, 

Elzenhaantje, Kleine Wespenbok. Langs de sloten 

Eendagskoekoeksbloemen, Vergeetmijnietjes, 

jonge kikkers plonsden van de kant in het water. 

 

Vogels zongen er volop. De Tuinfluiter liet zich op 

verschillende plekken goed horen. Ook was de 

Grasmus alom aanwezig. Verder een Braamsluiper, 

een Bosrietzanger, drie Lepelaars, een Grauwe 

Vliegenvanger, een Spotvogel,  Blauwborst en nog 

een aantal algemenere soorten. Koert’s soortenlijst 

telde 55 soorten vogels! 

 

Behalve vlinders en libellen waren nog andere 

insecten aanwezig.  

 

Het vergt veel tijd om al dat kleine gedierte op te 

sporen in de begroeiing. We hebben vast wel veel  

gemist, maar het genieten hiervan was niet 

minder.  

Tegen half een, na twee en een half uur wandelen 

en kijken, waren we tevreden en zeer voldaan 

terug op de aanvangsplek, waar Koert werd 

bedankt voor de rondleiding. 

 

Voor meer foto’s zie www.natuur-bakkeveen.nl 

/excursie_lendevallei  

 
Koert Scholten en Ann Nijland
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Van de bestuurstafel 
 

 
Geen ‘Natuur- en Vogelwacht’ meer. 

Onlangs heeft een overgrote meerderheid van de 

leden ingestemd met de statutenwijziging van de 

Natuur- en Vogelwacht.  

Al langer wilde het bestuur graag de naam 

moderniseren en bovendien de nieuwe naam ook in 

het Fries weergeven. Vanwege de relatief hoge 

kosten die een statutenwijziging met zich 

meebrengt, werd daar destijds van afgezien. Dat 

veranderde toen er in het bestuur ook behoefte 

ontstond om de verenigingsdoelstelling te 

verbreden. Bovendien werd er een tekortkoming 

ontdekt door een juriste in de omschrijving van ons 

werkgebied.  

 

Formeel is onze naam nu:  

‘Natuerferiening Bakkefean e.o.’ 
(en omkriten). 

 

E.o. is er aan toegevoegd omdat Waskemeer ook 

binnen ons werkgebied ligt; wij hebben daar ook 

enkele leden. Nu helaas onze buren in Ureterp 

vanwege een gebrek aan doorstroming van 

bestuursleden niet meer over een eigen natuur- en 

milieuvereniging beschikken, hoeft onze naam voor 

hun (ex) leden geen belemmering te vormen om lid 

van onze vereniging te worden. 

 

Doelstellingen uitgebreid. 

Diegenen die onze cursussen “ Landschapslezen”  

en de (destijds door ons georganiseerde) lezing 

van Theo Spek gevolgd hebben, is ongetwijfeld 

duidelijk geworden dat het landschap met 

bijbehorende natuur door veel factoren tot stand 

gekomen is. Wisten onze allereerste leden al 2 jaar 

na de oprichting dat er geen vogels zijn zonder 

natuur, zo is onderhand wel duidelijk dat natuur 

heel nauw verbonden is met een scala aan 

landschapselementen. Samen vormen zij ons 

unieke landschap dat het zo waard is om te 

koesteren.  

 

Goed landschap- en natuurbeheer kenmerkt zich 

o.a. door een integrale belangenafweging van de 

diverse landschapswaarden waaronder de 

cultuurhistorische en archeologische waarden. 

Feitelijk zijn er nog veel meer typen waardevolle 

landschapselementen te onderscheiden maar die 

opsomming zou hier te ver voeren.    

 

Ook hebben wij de bescherming en de ontwikkeling 

van het ons omringend milieu in onze 

doelstellingen opgenomen. De term ‘milieu’ is qua 

betekenis ontzettend breed; het is in feite een 

containerbegrip waar je van alles wat maar 
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enigszins naar milieu riekt in onder kunt brengen. 

Gaan wij ons als bestuur hier allemaal mee bezig 

houden? Nee; onze tijd is niet onbeperkt en dus 

zullen prioriteiten gesteld moeten worden. De 

statuten maken het ons (lees vereniging) aan de 

andere kant nu wel mogelijk, iets wat voorheen 

ontbrak. 

 

Plaatselijk Belang 

In de veronderstelling dat de discussie over de 

Scholierun in gezamenlijkheid afgesloten was, 

heeft het ons verbaasd dat de scheidend voorzitter 

van Plaatselijk Belang in de Slûswachter van mei 

j.l. met een onjuiste bewering over de oorzaak van 

de afgelasting op de proppen kwam. Die bewering 

is voordat zij gepubliceerd werd kennelijk niet bij 

Staatsbosbeheer geverifieerd. Jammer; heel erg 

jammer! 

Als Natuerferiening hebben wij inmiddels op 

positievere wijze kennisgemaakt met de nieuwe 

bestuursleden van Plaatselijk Belang. Wij zijn 

verheugd dat Plaatselijk Belang met 

mountainbikers gaat overleggen met als één van 

de doelen een betere bescherming van de 

kwetsbare heidevegetatie in Bakkeveen.  

 

In het (prettige)gesprek wat wij met Plaatselijk 

belang hadden kwam overigens ook nog een leuk 

idee op tafel dat wij als Natuerferiening gaan 

uitwerken. Hopelijk kan ik u daarover in het najaar 

meer vertellen.  

 

 

Groene streken. 

Als deze Slûswachter begin juni uitkomt is de 

inspiratiebijeenkomst “ Groene streken” net achter 

de rug. Samen met de Friese Milieufederatie, 

Geaflecht en Noorden Duurzaam hebben wij 

geestverwanten opgeroepen om met ideeën op de 

proppen te komen met betrekking tot vergroting 

van de biodiversiteit. Ideeën waarvan de bedenker 

eigenlijk niet goed weet hoe die op effectieve wijze 

verder gebracht kunnen worden. Een dergelijke 

avond levert vaak waardevolle contacten op 

waaruit ook weer inspiratie kan ontstaan. Op het 

moment van schrijven ben ik nog zeer benieuwd 

naar het resultaat. 

 

Excursies 

Onze voorjaars- en zomerexcursie zijn weer achter 

de rug. Het voornemen is om op een nazomer-

avond nog de aanleg van het waterreservoir annex 

natuurgebied bij de Poasen onder de Hemrik te 

bezoeken. Een gids zal ons ter plaatse rondleiden 

en uitleg geven over het doel en de werking. Het 

project maakt deel uit van de landinrichting 

Koningsdiep. Een inmiddels langlopende 

landinrichting die dit jaar nu toch enige plannen 

ten uitvoer wil brengen. Daarover hopelijk later dit 

jaar meer nieuws. 

Prettige vakantie! 

Zowel de Slûswachter als het bestuur van de 

Natuerferiening gaan met ‘zomerreces’. Als 

Natuerferiening Bakkefean e.o. wensen wij u allen 

een goede zomer toe!  

Douwe Klijnstra 
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DE KONGSI: EEN BIJZONDERE 

NATUURVERENIGING 

IN HET MANDEFJILD (aflevering 2) 
 

Op 19 mei 1951 vond in hotel Van der Meer aan de 

Brink te Bakkeveen de oprichtingsvergadering 

plaats van de natuurvereniging ‘Oude Drentse Weg 

en Mandeveld’ (ook wel ‘De Kongsi’ genaamd). De 

vereniging werd gevormd door een 20-tal 

terreineigenaren die zich ten doel stelden het 

landschapskarakter en de natuur van het 

Mandeveld te behouden en zo goed mogelijk te 

beheren. In de eerste aflevering van mijn verhaal 

ging het over de lange voorgeschiedenis van deze 

vereniging. Deze keer ligt het accent op de 

structuur en de belangrijkste activiteiten van de 

vereniging tijdens de jaren ’50 en ’60.   

 

Het landschapsreservaat op kaart 

Voor een goed begrip is het van belang om te 

beginnen met een kaart van het gevormde 

landschapsreservaat in het Mandeveld, waarop de 

belangrijkste eigendommen zijn aangegeven. Aan 

de weg door de Miuwmer (nu de Jarig van der 

Wielenwei) lagen bezittingen van Bakkeveenster 

families De Haan en Alberda, samen 62 ha. 

Richting Allardsoog bracht Pim Haas 30 ha in en de 

Stichting Volkshogeschool Allardsoog 50 ha.  

 

De grootste eigendomscomplexen waren in handen 

van een tweetal terreinbeherende organisaties. Ze  

lagen aan de kant van het dorp en langs de Nije 

Drentse Weg: de Bakkeveenster duinen van It 

Fryske Gea met een oppervlakte van 45 ha en de 

bosaanplant van Staatsbosbeheer ter grootte van 

58 ha. Het reservaat omvatte aldus in totaal een 

250 ha.  

 

Vooral de rol van It Fryske Gea was in dit geheel 

van belang. Het initiatief om een vereniging op te 

richten kwam weliswaar uit Bakkeveen (The 

Alberda en Johannes de Haan), de plannen werden 

pas echt kansrijk toen It Fryske Gea er in 1950 in 

slaagde de Bakkeveenster duinen aan te kopen. 

Meint Wiegersma, de legendarische eerste 

voorzitter van It Fryske Gea, werd ook gekozen tot 

voorzitter van de Kongsi. Hij had onder andere de 

belangrijke taak de vereniging naar buiten toe te 

vertegenwoordigen.  

 

Elitair karakter? 

Voordat de activiteiten van de Kongsi aan de orde 

komen, moet nog iets gezegd worden over de 

samenstelling en het karakter van de club. Wat 

onmiddellijk opvalt is dat het in nogal wat gevallen 

gaat om mensen met een duidelijk maatschappelijk 

aanzien. Bemiddeld (daarom waren ze ook 

terreineigenaren), maar ook nogal eens met een 

academische opleiding. Kortom, mannen van 

‘kwizekwânsje’.  

 

Dat wekt de indruk dat de vroege 

natuurbescherming van het Mandeveld een elite-

aangelegenheid is geweest. Wij kijken daar nu een 

beetje vreemd tegenaan, maar zo was het in die 

dagen. Natuurbescherming was aanvankelijk 

inderdaad een zaak van de maatschappelijke 

bovenlaag. Dat was al het geval bij de oprichting 

van Natuurmonumenten in 1905 en zeker ook bij 

de uitbouw van de natuurbescherming in de late 

jaren ’20 en ’30 door de oprichting van de 

provinciale stichtingen, zoals het Utrechts 

Landschap en het Gronings Landschap. Leden van 

de adel, vooraanstaande bestuurders en 

intellectuelen 

vormden het 

bestuur van deze 

organisaties. Dat 

lag  in een tijd 

waarin de 

overheden natuur-

bescherming nog 

niet tot hun taak 

rekenden ook voor 

de hand, omdat 

overal eerst nog 

een eigen 

natuurbezit moest 

worden 

opgebouwd via 

aankopen, 

schenkingen en 

legaten.  

 

Het waren juist de 

genoemde elites  
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die door hun sociale netwerken daarvoor konden 

zorgen. Bovendien konden zij door hun vaak 

persoonlijke toegang tot bestuurders en 

overheidsinstanties (wij zouden nu zeggen: door 

lobbywerk) de belangen van de natuurbescherming 

op optimale wijze behartigen.  

 

De Bakkeveenster Kongsi past nog geheel in deze 

traditionele ‘elitaire’ opzet van de 

natuurbescherming tijdens de eerste helft van de 

vorige eeuw. Wat de vereniging vervolgens zo’n 

bijzonder karakter verleent is dat zij een drietal 

partijen bij elkaar brengt die vanuit een 

verschillende achtergrond de grote betekenis van 

natuur en landschap in het Mandeveld 

onderkenden: een aantal Bakkeveenster jongens 

(al lang naar elders vertrokken, maar nog altijd 

verbonden met de wereld van hun jeugd), de 

Volkshogeschool Allardsoog en de 

natuurbeschermers van It Fryske Gea en 

Staatsbosbeheer.  

 

Activiteiten 

De activiteiten van de nieuwe vereniging begonnen 

in 1951. Ze vloeiden voort uit een dubbele 

taakstelling. Het ging in de eerste plaats om de 

afronding en het behoud van het natuurreservaat. 

Ongewenste ontwikkelingen moesten worden 

voorkomen. De andere taak was het vormgeven 

van een zodanig beheer van het gebied dat het 

behoud van het landschapskarakter en van de flora 

en de fauna kon worden gewaarborgd.  

 

Uit de nogal summiere jaarverslagen van de 

vereniging (aanwezig in het archief van It Fryske 

Gea) blijkt dat het tegengaan van ongewenste 

ontwikkelingen van buiten af in de eerste jaren niet 

veel energie heeft gevraagd. In de jaren ’50 was 

van een sterke economische groei en wilde 

ruimtelijke plannen nog geen sprake. De 

verharding van de wegen door de Miuwmer en het 

Mandeveld was in feite de enige zichtbare grote 

verandering, maar dat vond iedereen een 

verbetering en het deed ook geen afbreuk aan de 

waarde van het natuurmonument.  

 

Alleen de situatie aan de Oude Drentse Weg vroeg 

om bijzondere aandacht. Dat blijkt alleen al uit de 

officiële naamgeving van de vereniging. Het 

voorste stuk van deze oude verbindingsweg naar 

Drente werd ontsierd door vuilstort, het achterste 

deel bij it Hege dún en het begin van de duinen 

werd bedreigd door de vernieling van het 

vegetatiedek en erosie. De Kongsi kreeg het voor 

elkaar dat de vuilstort werd opgeruimd en, 

belangrijker nog, dat dit prachtige stukje 

natuurschoon niet zou worden ontwikkeld tot een 

verharde toegangsweg naar de duinen met 

parkeerplaatsen en andere voorzieningen. De enige 

hoofdingang naar de duinen bleef het pad vanaf de 

Miuwmerswei. Vooral professor Johannes de Haan 

maakte zich sterk voor het behoud van de Oude 

Drentse Weg. Zijn inbreng in de vereniging werd 

node gemist toen hij eind 1952 overleed. Hij werd 

als secretaris opgevolgd door Henk van der Wielen 

van de Volkshogeschool Allardsoog.    

 

Beheer 

De hoofdtaak van de vereniging was het beheer 

van het natuurreservaat. Het beheer van de jonge 

bosaanplant in het Mandeveld, vrijwel alleen 

bestaand uit naaldhout, was de vanzelfsprekende 

verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer en 

nauwelijks een punt van zorg. Anders stond het 

met de heide en de duinen. Al in de midden van de 

jaren ’50 nam de recreatie toe. Het was duidelijk 

dat om de natuur te kunnen sparen, er regels 

gesteld moesten worden. De vereniging voerde in 

dit opzicht een helder beleid.  

 

Uitgangspunt was dat het publiek welkom was in 

het natuurreservaat, maar dat het binnen de paden 

moest blijven om de flora en de fauna niet te 

verstoren. Om een en ander in goede banen te 

leiden, werd een terreinopzichter aangesteld. Alje 

Vos uit Bakkeveen was als zodanig in funktie van 

1951 tot 1966. Hij was dagelijks in het veld te 

vinden. Uit zijn  jaarlijkse rapportages komt naar 

voren hoe het aantal bezoekers van het reservaat, 

aangevoerd in auto’s en bussen, in de loop van de 

jaren gestaag toenam.  

 

Lang niet iedereen hield zich aan de regels en dat 

deed Vos al in 1953 verzuchten dat het wenselijk 

zou zijn dat kinderen op school te horen kregen 

hoe ze zich in de natuur dienden te gedragen. 

Crossen in de duinen en stroperij waren de 

vervelendste activiteiten waar hij incidenteel ook 

tegen moest optreden.  

 

Naast het toezicht was er ook een vorm van 

faunabeheer. Met de vogelstand ging het niet naar 

wens. Vos betreurde in zijn rapportages dat de 

variatie voortdurend afnam en dat bijzondere 

soorten als de korhoen inmiddels al verdwenen 

waren. Tegelijk werd schadelijk wild (met name 

vlaamse gaaien, eksters en kraaien behoorden tot 

deze categorie) door regelmatig afschieten zoveel 

mogelijk in toom gehouden. Verwilderde katten 

werden ook niet gedoogd. Tegenwoordig denken 

wij wellicht wat anders over faunabeheer en zeker 

ook over jacht. Die werd in het Mandeveld jaarlijks 

verpacht aan de drankenhandel Meekma uit 

Drachten (ik beken dat ik daaraan als kwajongen in 

de funktie van drijver een keer met veel genoegen 

heb deelgenomen).    

 

The en Cees 

Een andersoortig beheersprobleem gold de 

verouderende heide. Gecontroleerd afbranden was 

een oplossing, maar daar waren niet alle eigenaren 

het altijd mee eens. Een alternatief was het 

inzetten van een kudde Drentse heideschapen, 

maar daar was vooreerst geen zicht op. Wel werd 
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(tenminste één keer) een oplossing gevonden voor 

het probleem van de opslag van boompjes en 

struiken op de heide. The Alberda, die in 1963 van 

der Wielen was opgevolgd als secretaris van de 

Kongsi, organiseerde in 1966 voor een 40-tal 

jongelui een natuurwerkkamp op het Allardsoog om 

die opslag op de heide te verwijderen. Subsidie 

voor het kamp vroeg hij aan bij Cees Egas, de 

toenmalige staatsecretaris van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappelijk werk in het kabinet Cals, die in 

de jaren direct na de oorlog bedrijfsleider op het 

Allardsoog was geweest. De mannen kenden elkaar 

uit die tijd, tutoyeerden elkaar en de 

subsidietoekenning bleek geen probleem. Het 

bevestigt nog maar eens hoezeer het hebben van 

goede relaties ook voor de natuurbescherming van 

belang was...  

 

Recreatie  

Voor de natuurbeschermers uit het begin van de 

20ste eeuw hoorden natuurbescherming en 

recreatie bij elkaar. De natuur was er niet voor 

zichzelf, hij was er voor de mens. In de natuur kon 

de haastige mens weer tot zichzelf komen, zichzelf 

re-creëren. Het was voor iedereen belangrijk 

kennis van de natuur te ontwikkelen en de 

schoonheid ervan te ervaren. Het onderwijs en  

populaire boeken, zoals de Verkade-albums van 

J.P.Thijsse, konden daarbij helpen. Ze stimuleerden 

de mensen erop uit te trekken en zelf de natuur te 

ontdekken. Meint Wiegersma was ook deze 

overtuiging toegedaan. Hij noemde recreatie niets 

minder dan een volksbelang. In de missie van It 

Fryske Gea dat hij in 1930 had helpen oprichten, 

werden natuurbescherming en recreatie in één 

adem genoemd.   

 

Maar Wiegersma was ook één van de eersten die 

zag dat de toenemende massa-recreatie zich slecht 

verdroeg met de belangen van natuur en 

landschap. De draagkracht van de natuur bleek 

steeds vaker te gering om massa-recreatie aan te 

kunnen. Daardoor dreigde de natuur zienderogen 

te verarmen. Die omslag zag hij zich ook aftekenen 

in het natuurreservaat van het Mandeveld. Al in 

1956 trok hij aan de alarmbel. Het jaar daarvoor 

waren er ongeveer 33.000 dagrecreanten op het 

natuurreservaat afgekomen. Wij zouden dat nu een 

bescheiden aantal noemen, maar toen al werd 

duidelijk dat die ene veldopzichter het alleen niet 

meer aankon.  

 

Welvaart en massa-recreatie  

Kort daarna, in het begin van de jaren ’60, raakten 

de ontwikkelingen in de versnelling.  

Dat had alles te maken met een spectaculaire 

toename van de welvaart. Bij Slochteren was een 

gigantische gasbel ontdekt. Nederland had ineens 

geld in overvloed. De lonen vlogen omhoog. De 

sobere jaren lagen achter ons. Steeds meer 

mensen konden beschikken over een eigen auto. 

Een eerste vakantie in het buitenland kwam binnen 

veler bereik. Bakkeveen profiteerde mee. Niet 

alleen in het dorp, maar ook in de buitengebieden 

kregen de mensen eindelijk elektrisch licht, gas en 

waterleiding. De snelle vooruitgang was overal 

duidelijk zichtbaar.  

 

Er ontstond in Nederland ook zoiets als een geloof 

in een grenzeloze groei. Het kon allemaal nog veel 

groter en beter. Onze bestuurders ontwikkelden 

steeds spectaculairder plannen voor Nederland in 

het jaar 2000: bouwprogramma’s voor 40 miljoen 

inwoners, een 32-baans weg tussen Amsterdam en 

Utrecht en ongelijkvloers kruisende snelwegen 

dwars door het centrum van Amsterdam. Het kon 

niet op. Ook op lokaal niveau, zelfs in Bakkeveen, 

kreeg de groeifilosofie voet aan de grond.  

 

Sommigen zagen hier vooral kansen in de sfeer 

van de massa-recreatie. Het groeicijfers waren 

inderdaad hoopgevend. In 1966 steeg het aantal 

recreanten in het natuurreservaat van het 

Mandeveld tot boven de 100.000.  

In dezelfde tijd werd aan de randen van het 

natuurreservaat een aantal nieuwe 

campingbedrijven gepland, onder andere op de tip 

landbouwgrond tussen de Landweer en de Heide 

van het Allardsoog. De Kongsi, in feite toch niet 

direct een actiegroep, heeft zich met succes tegen 
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deze ontwikkelingen verzet.  

 

In 1967 lieten Sake van der Bos en ondernemer 

Fokke van der Velde, weten dat zij graag lid van de 

Kongsi wilden worden, omdat ook zij eigendommen 

in het gebied hadden liggen. Het verzoek werd 

afgewezen. Aan ‘VVV-doeleinden’ wenste de 

vereniging niet mee te werken. Blijkens een notitie 

was het Kongsibestuur ervan overtuigd dat de 

betrokkenen “Bakkeveen wilden opstoten in de 

vaart der omstandigheden door motorcrossen, 

paarderennen, patattenten en liefst huisjes op de 

hoogste punten. Dit wordt bijgetreden door vele 

jongens en het grootste deel van de middenstand”. 

 

Het is de vraag of het bestuur dat goed had gezien, 

maar feit is wel dat in 1970 aan de Mjûmsterwei 

(dat was de nieuwe naam voor de Miuwmerswei) 

ineens een groot hotel gepland stond tegenover de 

ingang naar de duinen. In 1972 werd vanaf de 

Slotplaats achter de huizen van de Foarwurkerswei 

langs een halve rondweg gepland die net voorbij de 

sluis aansloot op de Mjûmsterwei, zodat de 

dorpskern geen overlast zou ondervinden van het 

toekomstige recreatieverkeer. Op het 

gemeentehuis in Beetsterzwaag, waar intussen 

serieuze planologie werd bedreven op basis van de 

nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, hebben 

deze plannen het overigens niet gehaald.      

 

Het einde van de Kongsi 

Wanneer we het jaar 1970 als meetpunt nemen 

kunnen we vaststellen dat op dat moment door de 

recente recreatieve ontwikkelingen het behoud en  

beheer van het natuurreservaat Oude Drentse Weg 

en Mandeveld er niet eenvoudiger op was 

geworden. Wiegersma zag de recreatie steeds 

meer als de belangrijkste ‘belager’ van het 

natuurbelang. Wat had dit voor effect op het 

enthousiasme en de motivatie van de Kongsi? Ze 

hadden de afgelopen jaren zich enkele keren met 

succes tegen een aantasting van het 

natuurreservaat verzet, maar uiteindelijk was 

actievoeren waarschijnlijk toch niet echt hun ding. 

Dat paste niet bij een vereniging van heren, die het 

altijd hadden moeten hebben van overleg en 

behoedzame beleidsbeïnvloeding. 

 

Het is voorstelbaar dat de recente ontwikkelingen 

de motivatie niet hebben bevorderd. Wanneer we 

daarbij bedenken dat de meeste leden intussen al 

wat ouder waren en de situatie ter plekke ook niet 

meer zo goed kenden, is er misschien zelfs reden 

te veronderstellen dat de puf er in 1970 al een 

beetje uit is geweest. Misschien had de vereniging 

zichzelf toen al een beetje overleefd. Dat 

vermoeden wordt versterkt door het feit dat in de 

jaren ’70 de archiefstukken steeds schaarser 

worden.  

 

Meint Wiegersma, inmiddels 82, legde in 1970 het 

voorzitterschap neer. Henk van der Wielen volgde 

hem op. The Alberda werd de nieuwe secretaris. De 

jaarvergaderingen in hotel Van der Meer bleven 

doorgaan, maar van nieuwe initiatieven horen we 

in deze  jaren nauwelijks meer. Van 

beheersactiviteiten evenmin. Alje Vos, die in 1966 

overleed, heeft als veldopzichter nog twee keer een 

opvolger gehad, maar een baan met perspectief 

lijkt het niet meer te zijn geweest. 

 

In een brief d.d. 5 mei 1976 aan J.Kregt, sinds 

1965 rentmeester van It Fryske Gea en de 

vervanger van Wiegersma in het bestuur van de 

Kongsi, stelde voorzitter Henk van der Wielen een 

veelzeggende vraag: “zullen we de kombinatie 

Oude Drentse Weg - Mandeveld nu maar niet 

opheffen ?” We kennen het antwoord niet, er zijn 

geen aanwijzingen voor interne discussies, er is 

ook geen formeel besluit tot opheffing, maar het 

ziet er naar uit dat de Kongsi in de tweede helft 

van de jaren ’70 een zachte dood is gestorven. De 

vereniging was ‘uit de tijd gekomen’. 

 

Met het natuurreservaat Oude Drentse Weg en 

Mandeveld is het trouwens nog vrij goed afgelopen. 

De private terreingedeelten zijn successievelijk 

allemaal in handen van It Fryske Gea gekomen. 

Het beheer van het voormalige natuurreservaat is 

overgenomen door het Fryske Gea en 

Staatsbosbeheer en gaandeweg steeds verder 

geprofessionaliseerd. Het krijgt straks een 

definitieve vorm binnen het N-2000 gebied ‘It 

Mandefjild’, de feitelijke opvolger van het 

natuurreservaat uit 1951.  

Jan Slofstra 
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Dorpssteunpunt WMO 

Nieuws van de Omtinkers 
 
Sinds het organiseren van het Zorgplein in 

september 2015 kennen we in Bakkeveen het 

fenomeen Omtinkers. Bijna alle straten in ons 

dorp hebben op dit moment een Omtinker of te wel 

‘het oog en oor’ van de buurt.  

Wat hebben we tot nu toe gedaan ?  
Na het succesvolle evenement Zorgplein was er 
een eerste bijeenkomst op 16 november 2015. In 
samenwerking met de huisarts, het gebiedsteam 
van de gemeente, de dorpsagent en het WMO 
dorpssteunpunt was er een informatieve avond. 
Dankzij deze avond zijn er een aantal acties 
geweest waar we als Omtinker een rol in hebben 
gehad. O.a. bij het geven van advies over 
maaltijdvoorzieningen, gebruik van hulpmiddelen, 
vervoer voor ziekenhuisbezoek.  
 
Tijdens die avond werd duidelijk dat eenzaamheid 
en sociaal isolement serieuze thema’s zijn, ook in 
Bakkeveen. In de Slûswachter van februari van dit 
jaar hebben wij daar aandacht aan besteed. Vanaf 
dat moment staat er regelmatig in de Slûswachter 
een rubriek voor welke activiteiten in het dorp 
vrijwilligers worden gevraagd. 
Bij het dorpssteunpunt WMO kan iedereen terecht 
die op weg geholpen wil worden bij het zoeken 
naar vrijwilligerswerk.  
 

Als Omtinkers zijn we ook gezamenlijk op stap 

geweest. In april waren we in Leeuwarden en 

hadden een leerzame ochtend in het Huis van 

Heden in de Noordelijke Hogeschool.  

Voor het aankomende najaar willen we nogmaals 
een bijeenkomst plannen. De invulling van deze 
avond staat nog open. Ideeën hiervoor zijn van 
harte welkom bij het dorpssteunpunt. 
 
Voor nu willen we u een heel zonnige zomer 
seizoen toewensen: Roelie, Neeltje en Jelly. 
 
 
Voor vragen kunt u altijd bellen of mailen naar het 
WMO dorpssteunpunt Bakkeveen: 
Roelie Dijk: 0516-541454  

Neeltje Haisma: 0516-541318  

Jelly Hoekstra: 0516-541836  

 
Meer informatie: http 
Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk Opsterland | 

Vrijwilligersservicepunt Opsterland. Deze 

nieuwsbrief wordt per mail verzonden. Daarnaast 

wordt de nieuwsbrief verspreid bij de 

dorpssteunpunten, bibliotheken, gemeente en 

activiteitencentra. Indien u nog niet aangemeld 

bent en de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen dan 

kunt u terecht op de site: 

www.vrijwilligersopsterland.nl 
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  Hairstudio Marian wordt: ‘ Anna’s Haarsalon ’ 
Voor dames en heren! 
 

Vrijdag 3 juni zal de kapsalon heropend worden en daarom is er in juni een leuke actie. 

Vanaf vrijdag 3 juni t/m donderdag 30 juni:  

***knippen €15,- euro en €5,- euro korting bij knippen/verven.*** 
 

De officiële opening is zaterdag 11 juni. Van 14 tot 16 uur is iedereen van harte 

welkom om de “Haarsalon” te bekijken en een hapje en drankje te nuttigen.  
 

Nieuwe openingstijden: 

Maandag: 09.00 – 13.00 uur 

Dinsdag: gesloten 

Woensdag 09.00 – 18.00 uur 

Donderdag: 09.00 – 21.00 uur 

Vrijdag 09.00 – 18.00 uur 

Zaterdag 09.00 – 13.00 uur 

Graag mag ik u welkom heten bij:  Anna’s Haarsalon 

Dwarskamp 1, Bakkeveen 

0516-541122 / 06-21218247 
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Daghap
Donderdag 9 juni Jan Steenschotel 

  

Donderdag 16 juni Nasi à la Brink 

 

Donderdag 23 juni Lasagne & Salade 

 

Donderdag 30 juni Gehaktbal, salade en aardappels 

 

Donderdag 7 juli Hipkerrie & rijst 

 

Onze donderdaghappen tijdens de  

zomermaanden zijn te vinden op onze  

Facebookpagina, maar bellen mag natuurlijk  

ook         Oant Sjen  

  

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 



38 
 

Drie Provinciën wandeltocht 2016 
 

In februari was er al weer een telefoontje : Is jullie 

huisje nog vrij met de drie provinciën wandeltocht? 

De vraag kwam van iemand die dit jaar al weer 

voor de derde keer bij ons logeerde om de tocht te 

lopen. Haar vrienden sliepen op camping het 

Ikenhiem en gezamenlijk maken ze er een 

tweedaags uitje van. Na onze bekende gast uit Ede 

volgden nog meer telefoontjes voor onderdak. Die 

mensen konden we alleen maar verwijzen naar 

enkele andere B&B’s en naar de website van 

Bakkeveen. 

14 mei : op tijd opstaan want vroeg starten is wel 

zo plezierig. Als we ons pad aflopen zien we een 

doorlopende stoet auto’s richting Mjumsterwei 

rijden. Ook wordt er al volop geparkeerd in het 

dorp en bij de Plaza. We voelen ons niet alleen en 

stappen richting startpunt. Onderweg vraagt een 

Bakkeveenster op de fiets : wat is hier aan de 

hand? Een lange rij auto’s en veel sportieve 

wandelaars, allemaal op weg naar Dúndelle. Het 

regent een heel klein beetje, maar de 

weersverwachting is goed. 

Jan van Dalen en Henk Hoekstra staan mensen de 

weg te wijzen en via het zwembad lopen we naar 

de start waar onze wandelkaarten gescand worden. 

Dan mag je een kleurtje uitkiezen afhankelijk van 

de afstand die je loopt. 

Wijzelf lopen de tocht  al meerdere jaren. Al 

houden we niet zo van file lopen, na de start valt 

het enorm mee. Iedereen kan zijn eigen tempo 

lopen, tenzij je hele smalle paadjes hebt. Het 

bijzondere van deze tocht is dat je , ondanks dat 

we hier al veertig jaar wonen, toch weer op nieuwe 

plekjes komt. 

De tocht ging dit jaar richting Drenthe. Iedereen 

stapt stevig door en het eerste rustpunt is al in 

Drenthe. Er is koffie met koek , iedereen pauzeert 

kort , babbelt wat en gaat weer verder. 

Er lopen veel meer vrouwen mee dan mannen, 

leeftijd tussen de 30 en 60, sportief gekleed en 

babbelend, soms continu. Zo horen wij dat de 

meeste deelnemers deze tocht als training voor de 

Slachteloop of de Vierdaagse gebruiken. 

Onderweg staan bordjes met informatie over het 

gebied, samengesteld door de Historische 

Vereniging. De een ziet de bordjes niet eens, 

anderen staan even stil om de informatie tot zich 

te nemen. Verder richting Een en heel bijzonder , 

tijdens de 20-km route passeren we de Schans van 

Een aan twee kanten. Het terrein is wisselend, 

soms hoog gras, een stuk omgeploegd land, maar 

het merendeel van de tocht gaat over prima paden. 

Na nog een rustpunt bij de Drentse Vennen richting 

het Nivonhuis, bijna weer thuis. Hier blijven heel 

veel mensen langer zitten. De eetzaal zit helemaal 

vol en de vrijwilligers van het Nivon schenken soep 

en koffie/thee. Dan het laatste stukje over bekend 

terrein en als we bij de uitkijktoren komen  horen 

we opeens “opa” roepen. Onze kleinkinderen 

wachtten ons op. 

Het was weer een prachtige tocht, met dank aan 

alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben 

gemaakt. 

Emy Hoogenboom 

  

Wij hebben een showmodel staan bij tuincentrum Hans Menken  

www.annoshoutbouw.nl 
 

http://www.annoshoutbouw.nl/
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Autotocht met de Zonnebloem 
 

Op woensdag  6 juli organiseert de Zonnebloem 

afd. Ureterp e.o. haar jaarlijkse autotocht voor 

mensen uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, 

Bakkeveen en Wijnjewoude. 

 

Onderweg wordt er  gestopt bij een pleisterplaats, 

waar we thee/koffie met wat lekkers hopen te 

nuttigen en na afloop is er soep met broodjes. De 

kosten voor deze middag zijn € 15,--. 

Uiteraard wordt u door vrijwilligers van huis 

gehaald en weer thuis gebracht.  

 

U kunt zich tot 18 juni opgeven bij: Zwaantje v.d. 

Wal tel. 0516- 481667 of bij Anke Posthumus tel. 

0516-481635.  Denk erom: vol=vol 

 

Namens het bestuur van de Zonnebloem afd. 

Ureterp e.o. 

Antje Berga 

 

Verslag van de boottocht van de Zonnebloem 
  

Op 26 april jl. hadden 94 personen zich 

ingescheept op de salonboot "de Jan Plezier". De 

zon scheen die ochtend en iedereen begon vrolijk 

aan zijn koffie met gebak. Vanuit Drachten ging het 

richting Headammen en vervolgens door de brug 

op naar Eernewoude.  

 

 
 

In het prinses Margrietkanaal, ter hoogte van de 

Fonejachtbrêge, wemelde het van de ganzen. 

Richting Burgum varend vroegen velen zich af waar 

we waren, één en al bedrijvigheid. Hier is namelijk 

een aquaduct in aanbouw. Voor het aanbrengen 

van de onderwatervloer moesten per uur het beton 

van 10 mixers verwerkt worden en dat gedurende 

31 uur aan één stuk door.  

 

Al etend en drinkend en verder varend kwamen we 

bij het tweelingdorp Gerkesklooster- Stroobos. De 

zuivelfabriek alhier, rond 1900 opgericht door 

plaatselijke boeren en nu onderdeel van 

zuivelconcern Friesland Foods brandde in juli 2014 

voor een groot deel af. Het ging om de kaasopslag 

en de dikke zwarte rookpluimen waren zelfs in 

Ureterp te zien. Na het aanschouwen van de 

nieuwbouw keerde de boot en gingen we via 

dezelfde route weer huiswaarts.  

 

Tijdens de terugreis bedankte de voorzitter alvast 

alle vrijwilligers die meegewerkt hebben aan het 

slagen van deze dag, 

 

Antje Berga 
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Zorgeloos met VIER HET LEVEN nu ook naar 

De Bios Drachten! 
 

U wilt graag naar het theater, maar liever niet 

alleen? U heeft geen vervoer? Er draait een mooie 

film in de bioscoop, maar wie geeft u een arm om u 

te begeleiden? Uw moeder wil wel weg, maar liever 

niet in het donker? Herkenbaar? Steeds meer 

ouderen ondervinden deze drempels die het lastig 

maken om weer eens uit te gaan. Stichting Vier het 

Leven kan dankzij de begeleiding door vrijwilligers 

deze drempel wegnemen, u kunt vrijblijvend ons 

programma opvragen. 

Naast theaterbezoek in 

Schouwburg De Lawei biedt 

Vier het Leven Friesland nu 

ook de mogelijkheid om met 

ons naar De Bios Drachten 

te gaan. Maandelijks gaan we 

een film aanbieden uit het 

Filmclub-programma, te 

beginnen op 8 en 9 juni met 

de prachtige film Carol. Carol 

gaat over een 

warenhuismedewerkster in de 

jaren vijftig die verliefd wordt 

op een oudere, getrouwde 

vrouw. Op 6 en 7 juli kunt u 

naar The Lady in  the Van: 

het waargebeurde verhaal van 

Miss Shepherd (Maggie Smith) 

die ‘tijdelijk’ haar busje 

parkeerde op de oprit van 

schrijver Alan Bennett in 

Londen en er vervolgens 

vijftien jaar bleef wonen. Wilt u 

liever ’s middags of ’s avonds? In deze 

kennismakingsperiode bieden we beide aan, op 

woensdagavond en donderdagmiddag, want we zijn 

benieuwd waar de voorkeur naar uit gaat. 

 

Ook hebben we een leuk arrangement (met 50% 

korting, nu maar 12 euro!) naar Keramiek-museum 

Het Princessehof 

in Leeuwarden, op 

dinsdagmiddag 21 

juni: een 

rondleiding door 

de 

tentoonstelling 

‘De 20e eeuw – 

Keramiek als 

spiegel van de 

tijd’.  

Uiteraard verzorgen vrijwilligers van Vier het Leven 

net als bij onze theaterarrangementen het vervoer 

en begeleiding van deur tot deur en zijn alle kosten 

(incl. vervoer, twee consumpties en entree) 

inbegrepen.  

 

En hebt u inmiddels al van het bijzondere 

theaterspektakel ‘Het Pauperparadijs’ gehoord? 

De voorstelling over arm en rijk, gebaseerd op het 

boek van Suzanne Jansen, wordt gespeeld op de 

binnenplaats van gevangenismuseum Veenhuizen. 

Ook met Vier het Leven kunt u hier naar toe, op 

zondagmiddag 26 juni, inclusief lunch. Er zijn nog 

enkele kaarten beschikbaar, reageert u snel!  

 

Voor het reserveren of aanvragen van meer 

informatie of het programma in uw regio is Vier 

het Leven op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00 

uur te bereiken op het landelijke telefoonnummer: 

035 – 524 51 56. Of zie www.4hetleven.nl  

  

http://www.4hetleven.nl/
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Dodo Festival 2016 
 

Op barst Bakkeveen weer uit zijn voegen, want dan 

vindt het Dodo Festival weer plaats! De positieve 

boodschap van de Middeleeuwse Dodo wordt in ere 

gehouden door op die twee dagen te vieren dat er 

zoveel toffe dingen bestaan: Gezellige mensen, de 

zon, bomen, liefde, voedsel, drankjes, knuffels en 

natuurlijk muziek! Want ja, muziek is toch best wel 

een belangrijk onderdeel op een festival.. En laat 

daar nou nét voor gezorgd zijn!  
 

Op vrijdag kun je al vanaf 12.00 uur komen 

genieten van de gouden keeltjes van onder andere 

Dré Hazes, Henk Wijngaard, Dennie Christiaan, 

Lytse Hille, Vinzzent, Jannes, Emmaly Brown, X-

Static en Jelle B! Met deze deuntjes swing je ‘s 

middags al over de braderie en dans je ’s avonds 

tot je benen het begeven. En weet je wat tof is?! 

De entree is he-le-maal gratis en de hele middag 

zendt Radio Continu (www.radiocontinu.nl) 

continu live uit vanaf het festivalterrein! 

 

En als jullie dan weer opgeladen zijn, begint de 

tweede ronde: Dodo dance! Op zaterdag 

dreunen vanaf 16.00 uur de lekkerste beats over 

het festivalterrein. Artiesten als Steff da Campo, 

Noisy Champ, Praia del Sol, Lady Bee, MC Divine 

en Kroegtijgers gaan er alles aan doen om 

Bakkeveen het epicentrum van feestvreugde te 

maken en daar kun jij onderdeel van zijn! 

 

Check de hele line-up op 

 www.dodofestival.nl 
 

Zet de datum in je agenda, licht je moeder in of sla 

alvast je tentje op, want het belooft weer een 

weekend te worden vol intense vreugde!  

 

Locatie: Mjumster Wei 16, Bakkeveen 
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Teken/schilder club Bakkeveen 

 

Zeg nooit: "dat kan ik niet" of "dat 

lukt mij nooit". 

 

Dat dachten de mensen van de vorige 

cursus ook en hiernaast ziet u de 

resultaten van enthousiaste cursisten 

na een aantal 

lessen. 
 

Dinsdagavond 6 september start een 

nieuwe cursus in het Ankerplak te 

Bakkeveen. 

 

Tekenen schilderen voor starters en 

gevorderden.  

Met materiaal zoals potlood, pastel, 

aquarel en olieverf. 

 

Naast het tekenen speelt gezelligheid 

een belangrijke rol. 

 

Voor informatie & opgave 

tel: 06 29101138 

 

Vriendelijke groet, 

Cis van der Meer 

 

Afgestudeerd aan Klassieke Academie 

voor beeldende kunst te Groningen 
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Persbericht 
 

Van goed ingelichte bronnen bij het partycentrum 

Dúndelle hebben wij vernomen dat er eind juni er 

een bijeenkomst is die is georganiseerd door 

Professor Brassica en zijn team.  

 

Deze man heeft al op vele plaatsen in Nederland 

een spoor van ellende en onbegrip achter gelaten.  

 

De professor claimt dat hij een middel heeft wat 

winderigheid kan voorkomen. Hij verkoopt dit 

middel voor veel geld maar onderzoek heeft 

uitgewezen dat dit middel niet werkt. 

 

 

Het programma van Alfredo Sledeman, “Genaaid in 

Friesland” heeft al een aantal jaren onderzoek 

gedaan naar deze oplichter en zal een team naar 

Bakkeveen sturen om voor eens en altijd met de 

kwalijke praktijken van professor Brassica af te 

rekenen. 

 

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere 

ontwikkelingen via de website van Bakkeveen. 

 

Alfredo Sledeman  

“Genaaid in Friesland”  

wekelijks op SBS 5 
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Sociëteit 55+ Bakkeveen 

Verslag van de soosmiddag van 13 april 2016. 

 

Iskje opende deze middag en heette ons allen 

hartelijk welkom, in het bijzonder “Jong Belegen”, 

die deze middag muzikaal zal vullen. Dit kwartet, 

bestaande uit 2 dames (zangeressen) en 2 heren   

(1 accordeonist) en 1 gitarist (tevens zanger). 

 

Na enkele huishoudelijke mededelingen las Iskje 

een gedicht voor over de lente. Iskje gaf nu het 

muzikale woord aan “Jong Belegen”, een zeer 

muzikaal viertal, bleek in de loop van de middag. 

 

Ze begonnen met liederen uit Georgië en Zuid-

Afrika. Wat erg bijzonder was en een staaltje 

weergaf van hun muzikaliteit, was het volgende: ze 

zongen de operette-melodie: “Die Forelle” van 

Schubert, daarna zongen ze hetzelfde lied, zoals 

Beethoven het geschreven zou kunnen hebben ( 

breed en wat pompeuzer); daarna werd het op z’n 

Russisch en op z’n Oostenrijks gezongen, allemaal 

door henzelf overgezet. Daarna volgde er selectie 

van operette-melodieën. 

 

Na de pauze zongen ze liedjes van Tetman de Vries 

, waarbij de zaal kon mee zingen, maar er werden 

ook Nederlandse liedjes gezongen, zoals “In ‘t 

groene dal” en “Op de grote stille heide”. 

 

Er volgden nog Ierse liederen, Duitse Schlagers en 

Groningse liedjes van Ede Staal. Als laatste nog 

wat operette-melodieën, zoals “ Wien, Wien nur du 

allein “, “Im Prater blühen wieder die Bäume”, en 

“Im Weissen Rössl”. 

 

Het was een zeer geslaagde middag met een zeer 

gevarieerd muzikaal programma. Dit is voor 

herhaling vatbaar. 

 

Vr.gr Heika. 
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Verslag sociëteit 55+ -reis 
woensdagmiddag 18 mei 2016. 

 
Samen met een groep uit Donkerbroek gingen we 

die middag met de bus van Brinkzicht reizen uit 

Vledder naar Zeewolde in de Flevopolder naar de 

ambachtelijke tingieterij Flevotin. We stapten om ± 

12.45 uur bij het Ankerplak in de bus. 

Na een reis over de snelweg en door de polders 

kwamen we in de loop van de middag bij Flevotin 

aan. 

Het bedrijf wordt gerund door Nico Vernooy, 

dochter Karin en schoonzoon Paul. De drie werken 

sinds 2009 samen in het bedrijf, dat 

gespecialiseerd is in promotie- en relatie-

geschenken van zilvertin.  

 

We kregen eerst koffie met heerlijk gebak. 

Ondertussen vertelde de heer Vernooy over het 

bedrijf. Bij de excursie door het bedrijf (de groep 

werd hierbij gesplitst, groep A ging de fabriek door, 

groep B kreeg nog een kopje koffie, na verloop van 

tijd werd er gewisseld) zagen we hoe het tingieten 

en de afwerking van een roos van tin in zijn werk 

ging. 

 

De tingieter gebruikt een legering met 92% tin 

aangevuld met koper of anti-moon ( dit is een 

blauwachtig wit metaal, omdat lood niet meer is 

toegestaan.) 

 

We zagen hoe de steel van de roos werd gemaakt. 

In een matrijs (dit is een mal ) wordt vloeibaar tin 

van 340° Celsius gegoten, nadat het velletje eraf is 

gehaald met een grote lepel. Nadat het tin in de 

mal goed is afgekoeld kan het uit de mal, daarna 

werden de scherpe kantjes eraf gefreesd. De heer 

Vernooy ging de steel aan de bloem solderen. 

Dit gebeurt met zuurstof en propaangas. De hitte, 

die van het vlammetje afkomt heeft een 

temperatuur van 3200° Celsius. Als de steel aan de 

bloem vast gesoldeerd zit, worden de 

bloemblaadjes, die nog horizontaal aan de bloem 

zitten, vertikaal omgebogen en de roos is klaar. 

Het geheel wordt nog wel gepolijst om het mooi te 

laten glimmen. 

 

De heer Vernooy gaf nog wat tips om mooi te 

houden. Zilvertin kun je mooi houden door het te 

wassen in lauwwarm water met soda of zachte 

zeep en het daarna goed af te drogen en het in te 

smeren met wat zilverpoets met een zachte doek. 

Wrijf de zilverpoets daarna goed uit door cirkels te 

draaien over het tin.  

 

Geoxideerd tin op dezelfde manier wassen als 

zilvertin, daarna weer goed drogen en naar keuze 

inwrijven met bijenwas. 

 

Na deze demonstratie konden we in de winkel nog 

wat leuke dingen van tin kopen. Daarna gingen we 

de bus weer in en gingen richting Vledder voor een 

heerlijk diner. Na het diner keerden we (sommigen 

met wat stijve ledematen door de toch wel lange 

busreis) huiswaarts . 

 

Het bestuur wenst u een goede zomer. 

 

Vr.gr. Heika. 
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Kerkdiensten It Keningsfjild  
 

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zondag 5 juni De Mande B’veen 09.30 uur 
ds. J.H. Verwaal 

 

Dienst van It Keningsfjild & 

**Tienerdienst** 

Zondag 12 juni De Mande B’veen 09.30 uur mevr. T. Hoogesteger Overstapdienst  

Zondag 12 juni Siegerswoude 09.30 uur ds. Rietman, Assen  

Zondag 19 juni De Mande B’veen 09.30 uur ds. HG.C. Kajim, Emmen  

Zondag 19 juni  St. Piter Ureterp 09.30 uur ds. J.H. Verwaal  

Zondag 26 juni De Mande B’veen 09.30 uur ds. J.H. Verwaal Dienst van It Keningsfjild 

Zondag 3 juli De Mande B’veen 09.30 uur ds. J.H. Verwaal 
Dienst van It Keningsfjild & 

**Tienerdienst** 

Zondag 10 juli  De Mande B’veen 09.30 uur ds. J.H. Verwaal  

Zondag 10 juli  Siegerswoude 09.30 uur ds. M. Eekels, Wolvega  

Zondag 17 juli De Mande B’veen 09.30 uur ds. E.Rooseboom-Drachten  

Zondag 17 juli 

 
St. Piter Ureterp 09.30 uur Ds. H.Rietman,  Assen  

Zondag 24 juli  De Mande B’veen 09.30 uur ds. Jurjens-Drachten  

Zondag 24 juli  Duinen B’veen 14 uur  
Openluchtdienst in duinen 

achter zwembad Bakkeveen. 

Zondag 24 juli  

 
Siegerswoude 09.30 uur 

Ds. J.Goorhuis Smalle Ee 

 
 

Zondag 31 juli  Duinen B’veen 10 uur  
Openluchtdienst in duinen 

achter zwembad Bakkeveen. 

Zondag 31 juli  St. Piter Ureterp 09.30 uur ds. M. Eekels, Wolvega  

Zondag 7 aug. De Mande B’veen 09.30 uur ds. M. Eekels, Wolvega 
Dienst van It Keningsfjild & 

**Tienerdienst** 

Zondag 7 aug. Duinen B’veen 14 uur  
Openluchtdienst in duinen 

achter zwembad Bakkeveen. 

Zondag 14 aug Duinen B’veen 10 uur  
Openluchtdienst in duinen 

achter zwembad Bakkeveen. 

Zondag 14 aug. Siegerswoude 09.30 uur ds. Rietman, Assen  

Zondag 21 aug. De Mande B’veen 09.30 uur Ds. KleinIkkink-Drachten  

Zondag 21 aug. St. Piter Ureterp 09.30 uur ds. M. Eekels, Wolvega  

Zondag 28 aug. De Mande B’veen 09.30 uur ds. F.deJong-Heerenveen  

Zondag 28 aug. Siegerswoude 09.30 uur ds. J.H. Verwaal  

Zondag 4 sept. De Mande B’veen 09.30 uur 
ds. J.H. Verwaal 

 

Dienst van It Keningsfjild & 

**Tienerdienst** 

Zondag 11 sept. De Mande B’veen 09.30 uur ds. J.H. Verwaal Dienst van It Keningsfjild  

 
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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VERNIEUW JE DENKEN!!! 
  

Onze gedachten lopen het risico in rondjes te gaan 

draaien. In een steeds kleiner wordende cirkel 

gaan de gedachten dan rond. Dat is een riskante 

ontwikkeling. Als denkpatronen in rondjes gaan 

draaien, doemen allerlei risico’s op. Langzaam kan 

een mens dan somber en negatief worden. Een 

bedrijf, kerk of instelling kan dan zich gaan 

afsluiten voor mensen en veranderingen. Daardoor 

kan zo’n instelling ineens uit de tijd raken en 

overbodig worden. Een beroemd voorbeeld is 

Kodak.  

 

Kodak maakte winst met het aloude fotorolletje. 

Tegelijk had het zelf de digitale foto ontwikkeld. 

Maar de digitale foto werd in het bedrijf 

verboden……  Buiten het denken gehouden…… 
 

Vernieuw je denken door ontmoetingen.  
 

Onlangs waren wij met een groep van 20  mensen 

uit Friesland en omstreken naar het land van de 

Bijbel en van het nieuws. De beroemde plaatsen 

als Jeruzalem, de rivier de Jordaan, Kapernaum en 

het meer van Galilea zijn bezocht. Tegelijk zijn 

onze gedachten en ervaringen zoveel rijker 

geworden. We hebben heel veel gezien, gehoord, 

gezongen, gelachen, gedanst, gesproken en 

gediscussieerd en mensen ontmoet. Als iemand 

vastgeroeste denkpatronen had, dan zijn die daar 

wel losgeweekt. Dat is dan tegelijk een kans om 

zoveel meer dankbaar, blij en open te worden voor 

het wonder van ons eigen leven hier op aarde.  

 

Dus, maak van de zomertijd ook gebruik om 

nieuwe ervaringen op te doen. Al was het maar een 

gesprek aanknopen met een onbekend iemand op 

je fietstocht, je camping of in je hotel. 

 

Als kerkgemeenschap alhier van de Mande 

proberen ook wij ons denken te vernieuwen. Wij 

proberen nieuwe vormen van samenwerking en 

ontmoeting te ontwikkelen om zo nieuwe contacten 

te leggen. Graag willen wij een bijdrage leveren 

aan zinvol samenleven hier en in deze tijd. Graag 

willen wij wegen zoeken om het leven te vieren 

voor Gods aangezicht, elkaar ten dienste zijn en 

leren hoe we dat kunnen doen. Daarom zoeken wij 

samenwerking onder de naam 

www.itkeningfjild.nl. Collega Brouwer heeft voor 

ons dit nieuwe lied met Pinksteren gemaakt: 

In it Keningsfjild, de akker van de Heer 

Zijn wij geroepen tot een zinvol leven 

In Christus naam, met lofzang tot zijn eer 

Leren en vieren, dienen, breken , delen 

Koesterend het geloof , als mosterdzaad zo teer 

Dan zal de Heer een rijke oogstdag geven. 

Een mooie en belangrijke opdracht is zo voor ons 

verwoord.  Ben je geinteresseerd? Volg ons en leef 

mee.  
 

Het blijkt dat ons denken in staat is tot onredelijke 

patronen, waardoor we nare gevoelens scheppen 

en vaak ook onbedoeld gedrag vertonen, waarmee 

we ook onszelf benadelen. Opnieuw, dat valt dan 

andere mensen op. Vreemd, zeggen andere 

mensen dan, we hebben gewaarschuwd, maar 

hij/zij gaat maar door zichzelf te benadelen.  
 

Het kost inzet en tijd om ons denken wat aan te 

passen. Veel geduld met onszelf is nodig en goed. 

Maar het loont wel want het levert ons de 

blijdschap van het geloof op.  
 

We kunnen iedere morgen opstaan met de die 

prachtige woorden van Paulus:  

Dit is uw redelijke eredienst,  vernieuw uw denken, 

opdat je mag leren wat de opdracht van God is: 

het goede, welgevallige en volkomene. (Romeinen 

12:2).  

Ds Jak Verwaal 

http://www.itkeningfjild.nl/
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Bakkeveen 1 KAMPIOEN 
Op zondag 22 mei jl. is ons 1e elftal 

Kampioen geworden en komt 

het komende seizoen weer uit in de 4e 

klasse.  
 

Spelers gezocht voor 45+ team (7-tal) 

Voor volgend seizoen zijn wij naarstig op zoek 

naar 45+'ers (ook niet-leden zijn van harte 

welkom) die gezellig een balletje willen 

trappen tegen tegenstanders in dezelfde 

leeftijdscategorie. Deze wedstrijden worden 1 

x per maand op vrijdagavond gespeeld.  

Interesse ? Graag z.s.m. aanmelden bij 1 van 

de bestuursleden. 

 

Oefenwedstrijd sc Heerenveen 

Op woensdag 20 juli a.s. zal sc Heerenveen 

weer een oefenwedstrijd in Bakkeveen spelen. 

Op dit moment is de tegenstander nog niet 

bekend.  

Nadere info volgt z.s.m.  

 

Familiedag 2016 

De familiedag 2016 zal gehouden worden aan 

het begin van het volgende voetbalseizoen.  

De organisatie zal de datum z.s.m. bekend 

maken. 

 

BEDANKT ALLEMAAL 

Langs deze weg willen wij iedereen, die op 

welke wijze dan ook zijn/haar 

vrijwilligersbijdrage aan onze vereniging in 

het afgelopen seizoen heeft geleverd, 

ontzettend bedanken.  

 

Daarnaast wensen wij een ieder een hele fijne 

zomervakantie en hopen jullie 

allemaal volgend seizoen weer op onze velden 

te treffen. 

 

Het bestuur

 

  

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

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

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

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

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

Bestuurslid Janny Kootstra 06-22045573 kootstrajj@hotmail.com 

 

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

  

Jeugdcommissie 

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

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

 

Wedstrijd consul:  J. van der Meulen 0516-541736 

 

 
 

 
 

Voetbalvereniging Bakkeveen 
Opgericht juni 1929 
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v.v. Bakkeveen organiseert: 
 

Door te weinig aanmeldingen voor de 2e 

week wordt de 2e week toegevoegd aan de 

1e week.   

week 29:   18 t/m 22 juli  

(9 t/m 15 jaar) 
 

Onder leiding van enthousiaste trainers worden de 

kinderen gedurende de 5 dagen op een plezierige 

wijze middels diverse trainingsvormen bezig 

gehouden. Naast de trainingsvormen worden er 

ook diverse andere spelvormen aangeleerd, is er 

een voetbalquiz, wordt er een persconferentie 

gegeven, gaat men een voetbaltoernooi spelen en  

verrassingen met o.a. Smart Goals en nog veel 

meer. 

Iedereen vanaf 9 jaar kan hier aan deelnemen. (je 

hoeft geen lid te zijn van een voetbalclub) 

De Voetbal International zomerkamp vinden plaats 

in Bakkeveen.      

   

De kinderen ontvangen bij binnenkomst een fraai 

voetbaltenue (andere kleurstelling) èn een bal om 

mee te trainen. Op het eind krijgen de kinderen 

een heel fraai en uniek voetbalpaspoort met daarin 

de scores en aantekeningen van datgene wat ze 

gepresteerd hebben. Tevens wordt er onder de 

deelnemers een heuse VI-Travel-trip verloot. 

Maak kans op een onvergetelijke trip naar een 

buitenlandse wedstrijd en geniet van een 

fantastisch verblijf.  

 

Deelname aan de Voetbal International zomerkamp 

bedraagt  € 195,00 (all-in!!)  Incl. 4 

overnachtingen, eten en drinken (3x per dag), 

voetbaltenue, bal, etc…  

 

Voor informatie:  hollandsevoetbaldagen.nl  of  

www.vvbakkeveen.nl  

 

Contactpersoon: Johan Scholten 06-54338375 of 

administratie@sportpartners.nl                   

 

Wil je hierbij aanwezig zijn schrijf je dan snel is 

want VOL = VOL !! 

http://www.vvbakkeveen.nl/
mailto:administratie@sportpartners.nl
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Sociaal Cultureel Werk 
 

Zaalruimte
Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst houden en 

heeft deze een sociaal/educatief karakter dan kan SCW-Dúnhoeke deze 

activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd blijft. Ook het 

bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en gespreksgroepen is een onderdeel 

van onze doelstelling. 

De zaal is voor deze activiteiten €7,50 per dagdeel beschikbaar. 

Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 06-51175883 of e-mail: janvd@bakkeveen.nl 

 

Popkoor Bakkeveen  
Wegens succes beginnen we in aug/sept 2016 weer 

met workshops Popkoor onder leiding van Marjan 

Holtrop (8 woensdagavonden om de week).  

 

Vind je zingen leuk en houd je van gezelligheid 

kom er dan bij. Het is mogelijk om vrijblijvend een 

avond mee te zingen om te kijken of het iets voor 

je is.  

Iedereen is welkom ! 
 

Wij wensen jullie een prettige zomer 

Popkoor Bakkeveen  

 

Zangles tips 
Na de zomervakantie begint weer een nieuwe reeks 

Persoonlijke zangtips(les) onder leiding van 

zangdocente Marjan Holtrop.  

Meer plezier in zingen beleven? Beter je eigen stem 

leren gebruiken? 

Marjan kan beginnende zangers tips/handreikingen 

geven om meer plezier in het zingen te krijgen. 

Meer ontspanning en/of volume willen ervaren 

tijdens het zingen kan een doel zijn. Of 

zangnummers/liedjes “beter”met meer dynamiek 

brengen. 

Maar plezier staat bij mij voorop! 

Kosten: 

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

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

1 persoon            €22,50  per les (0.45uur) 

1 reeks bestaat uit 7 lessen die plaatsvinden op de 

namiddag van de woensdagen, 1x per 2 weken. 

Tijd en startdatum wordt nader bepaald, 

naargelang de opgave.  

Voor meer info kun je mailen naar 

marjanholtrop@tele2.nl 
 

 

Sociaal budget 
SCW-Dúnhoeke heeft nog een ruim budget 

beschikbaar om een bijdrage te leveren aan het 

versterken van de sociale cohesie in Bakkeveen.  

 

Hiermee wordt bedoeld dat mensen die zich wat 

buitengesloten voelen bij de gemeenschap 

geholpen kunnen worden om meer bij het dorp 

betrokken te raken. We zoeken mensen die willen 

helpen om met het beschikbare budget een 

workshop, cursus en bijeenkomsten op te starten 

voor mensen die zich eenzaam voelen of in sociaal 

isolement verkeren.  

Een ander onderdeel is het bevorderen en 

faciliteren van activiteiten voor de jeugd om de 

vrije tijd zinvol te besteden en voorkomen dat er 

onnodige overlast wordt veroorzaakt.  

 

Ideeën en tips graag melden aan Plaatselijk Belang 

(zie pag 4 voor de bestuursleden). 

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
mailto:marjanholtrop@tele2.nl
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NIEUW BIJ  

PEDICUREPRAKTIJK MIENTJE! 

 

Bij pedicurepraktijk Mientje kan men voortaan terecht voor:  

het vakkundig aanbrengen en verwijderen van 

  

lang houdbare gel-nagellak! 
 

Deze lak blijft minstens twee weken (en langer) zitten. 

Voor de handen kost dit € 25.- Voor de voeten idem dito € 25.- 

 

Harsen 

Laat u professioneel door Mientje helpen. Voor benen en 

gezichtshaar en verder in overleg. 

 

Voet-en handverzorgingsproducten 

Verwen u zelf eens met één van de speciale producten die bij 

Mientje verkrijgbaar zijn... Ook leuk om cadeau te geven! 

 

Cadeaubonnen 

Wist u dat er bij Mientje 

cadeaubonnen verkrijgbaar zijn? U 

bepaalt zelf het bedrag en ze zijn 

een jaar geldig. Om iemand mee te 

verrassen en te verwennen. 

 

Pedicurepraktijk Mientje, 

Weverswal 1, Bakkeveen.   

tel 06 - 55 33 84 70 
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Concours Hippique Bakkeveen 

30 & 31 juli 2016 

www.chbakkeveen.nl 
 

Concours Hippique Bakkeveen viert haar 3e editie 

in 2016! 

 

In het laatste weekend van juli (30 & 31 juli 2016) 

vindt de derde editie van Concours Hippique 

Bakkeveen plaats. 

CH Bakkeveen wordt georganiseerd door 

Rijvereniging de Dúnruters, de rijverenging welke 

haar roots in Bakkeveen heeft liggen.  

 

CH Bakkeveen staat bekend om haar gezellig en 

gemoedelijke sfeer, prachtige locatie en terrein. En 

het leuke en afwisselende programma.  

 

Natuurlijk is de paardensport een belangrijk 

onderdeel van een Concours Hippique. Net als 

vorig komen op zaterdag de ponyruiters aan start 

(dressuur klasse B t/m Z2 en springen klasse BB 

t/m ZZ), dit jaar wordt het pony programma nog 

uitgebreid met Bixie, zodat ook de allerjongste 

ruitertjes aan de start kunnen komen. Daarna 

volgen op de zaterdagmiddag de paarden 

(dressuur klasse B t/m Z2 en springen BB & B).  

 

 
 

Op zondag wordt het paardenprogramma 

vervolgend (dressuur B t/m ZZ-licht en springen 

BB t/m ZZ). Ook op zondag een uitbreiding van het 

programma, want daar wordt de klasse ZZ-licht 

georganiseerd, inclusief een kür op muziek (erg 

leuk voor het publiek om naar te komen kijken!). 

 

Op zondag is het springen dit jaar extra spannend, 

er is namelijk een finale voor de klasse L, M en 

Z/ZZ! De beste combinaties uit de reguliere 

parcoursen mogen starten in deze finale. Er zijn 

mooie geld prijzen te winnen, er wordt onder 

andere gesprongen om de ‘Grote prijs van 

Bakkeveen’, dus dit belooft een spannende strijd te 

worden! 

 

Naast het sportonderdeel is ook de zaterdag-

show-avond een belangrijk onderdeel van CH 

Bakkeveen. In 2015 stond al een aantal prachtige 

shows op het programma, helaas gooide het weer 

vorig jaar roet in het eten. Net na de dressuur- en 

springwedstrijden blies een enorme windvlaag in 

één keer alles omver (hindernissen, 

dressuurbanen, dranghekken, etc.). Helaas moest 

daarom om de veiligheid van iedereen te 

waarborgen het showprogramma afgelast worden. 

 

Maar in 2016 komen we zeker terug met een 

spectaculaire showavond, denk aan een 

ponykeuring, tuigpaardrubrieken, pas de deux, kür 

op muziek, koetsentocht, demonstraties en dit alles 

wordt afgesloten met een spetterend feest in de 

tent! 

        Programma 

Zaterdag 30 juli 2016 

 Pony's dressuur B t/m Z2 

 Pony's springen BB t/m ZZ 

 Bixie 

 Paarden dressuur B t/m Z2 

 Paarden springen BB & B 

 Zaterdag avond shows & feest! 

 

Zondag 31 juli 2016 

 Paarden dressuur B t/m ZZ- 

       licht (kür op muziek!) 

 Paarden springen BB t/m ZZ 

       (met spannende finales) 

 

Toegang tot CH Bakkeveen is 

gratis! 

Locatie: Mjusterwei te Bakkeveen 

(schuin tegenover de 

voetbalvelden/het zwembad) 

 

Opgave voor CH Bakkeveen per 

mail: chbakkeveen@hotmail.com 

 

Meer informatie: 

www.chbakkeveen.nl

http://www.chbakkeveen.nl/
mailto:chbakkeveen@hotmail.com
http://www.chbakkeveen.nl/
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Juni 2016, nr. 6 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Ald Bakkefean 6.1 
Ons tijdschrift Ald Bakkefean, zesde jaargang, 

nummer 1, is op weg naar de drukker. Dus als 

deze Slûswachter-editie bij u in de bus valt, dan 

heeft u AB 6.1 al ontvangen, of de bezorger is 

onderweg. Als U tenminste lid bent van onze 

Historische Vereniging. U kunt ook nog lid worden. 

Want dan ontvangt U het tijdschrift gratis, en bent 

u ook verzekerd van volgende nummers, en steunt 

u ons werk. Mijn rotsvaste overtuiging is dat er nog 

heel veel leuke historische onderwerpen zijn, die 

onderzocht en beschreven kunnen worden. Met die 

artikelen dragen we eraan bij dat U meer inzicht 

krijgt het verband tussen het leven in en de 

ontwikkeling van het landschap rond Bakkeveen 

vroeger en nu  en ook in het verband tussen leven 

en landschap in Bakkeveen en in de wijdere 

omgeving.  

 

Met een zucht van verlichting heb ik de pen net 

neergelegd, en nu is daar alweer die aansporing 

van Jan van Dalen: “Inleverdatum kopie laatste 

nummer Slûswachter vóór de zomer is a.s. 

donderdag. Zorg alsjeblieft voor mooie verhalen.” 

ligt alweer in de bus. Dus ik schrijf nu over een 

interessant historisch onderwerp. 

 

Snippergroen 
Dit verhaal gaat ook over wegen. Daarover gaat 

ook een verhaal in Ald Bakkefaen 6.1. Het 

verhaal van Henk Marinus gaat over de situatie van 

de wegen rondom 1850 en het laat zien wáár vanaf 

1850 in deze omgeving de eerste verharde wegen 

werden aangelegd. Door de aanleg van die 

kunstwegen konden mensen het jaar rond met 

door dieren getrokken wagens, en later met auto’s 

en fietsen goederen en personen transporteren. 

Toch was ook nog lang het vervoer over water nog 

zeer belangrijk. Jarich van der Wielen was niet de 

enige die in een schuitje met gezin en goederen de 

Mjûmsterwyk kwam afvaren om zich op het 

Allardsoog te vestigen. Dat deed in de twintiger 

jaren ook het gezin waarin Haring de Vries 

opgroeide. Zijn dochters hebben nauwgezet 

Haring’s herinneringen aan zijn jeugd opgetekend 

en die staan ook in dit nummer van Ald Bakkefean. 

Tenslotte bevat dit nummer artikelen over het 

landgoed rond het Blauhûs (nu de Slotplaats) in de 

tijd dat Johann Hermann Knoop, hovenier van 

princes Maria Louise, in Bakkeveen verbleef, en dat 

was rond 1750. 

 

In die tijd waren het landgoed en de vaart en de 

vaartswallen allemaal particulier eigendom, eerst 

van de Aylva’s, later van Edzard Hobbe van 

Burmania. Onder de vaartswallen werden verstaan 

de stroken grond aan weerszijden van de vaart, 

waarop de jaagpaden waren aangelegd, en waarop 

gewonnen turf, die verkocht was of takkenbossen, 

of landbouwproducten tijdelijk werden opgeslagen 

voordat ze per veerdienst vervoerd werden. De 

strook grond langs de vaart was vier roedes breed. 

Aangenomen mag worden dat hier de roedemaat, 

zoals die eerder in Holland en Utrecht gehanteerd 

werd als uitgangspunt is genomen. De roedemaat 

was daar 3,76 meter, dus dat zal in de 



55 
 

veenontginningen in Friesland ook het geval 

geweest zijn.  

Uiteindelijk zijn vaart en vaartswallen en alle 

werken (bruggen en verlaten) in 1885 

overgenomen door de provincie. Aangenomen mag 

worden dat na het afsluiten van de Bakkeveenster 

vaart voor scheepvaartverkeer in 1951 de 

verantwoordelijk voor de vaartswallen, voor zover 

daar geen provinciale weg overheen liep, 

overgedragen is aan de gemeente of verkocht aan 

is aan particuliere eigenaren. De Weverswal was in 

1952 de eerste straat in het dorp die op initiatief 

van en met inzet van eigen geld van de bewoners 

werd verhard. 

 

Nu gaan we naar de wereld van vandaag. In 

februari 2016 kregen sommige inwoners van 

Bakkeveen een brief van de gemeente Opsterland, 

waarin werd gemeld dat ze mogelijk gebruik 

maakten van stroken gemeentegrond, en dat de 

gemeente bereid was die stroken gemeentegrond 

in het kader van het “Projekt Snippergroen” te 

verkopen aan gebruikers/bewoners van woningen 

op de aangrenzende percelen. Met een actie om 

stroken snippergroen te verkopen en om de 

kadastrale kaart weer kloppend te maken was de 

gemeente in 2013 begonnen. In 2016 is Bakkeveen 

als laatste dorp aan de beurt. 

 

Zelf woon ik in een huis dat gebouwd is 1753, in de 

de periode van Knoop en Van Burmania. Daar ligt 

nu de Weverswal. Ik had altijd de indruk dat het 

perceel waarop ons huis staat aan alle vier de 

kanten omsloten was door grond van andere 

eigenaren, te weten van buren, van achterburen en 

langs de rand van het trottoir van de gemeente. 

Dat laatste bleek niet het geval te zijn. Grenzend  

aan het trottoir hadden vorige bewoners van ons 

huis echter een strook gemeentegrond tussen de 

rand van het trottoir en de  kadastrale lijn die drie 

à vier meter achter het trottoir liep in gebruik 

genomen, deze beplant, o.a. met één van de drie 

oude leilindes opzij van ons huis en afgezet met 

hekjes. Op de kadastrale kaart die ik heb 

opgevraagd staat, evenwijdig aan een zwarte lijn 

die de grens van het trottoir aanduidt, een dunne 

groene lijn getekend die de oorspronkelijke 

kadastrale grens vormt. Ik kon het niet laten. Ik 

heb zowel op de kadastrale kaart als in het echt de 

afstand tussen vaart een groene lijn opgemeten. 

Mijn meting was niet heel nauwkeurig, maar de 

meting op de kadastrale kaart kwam uit op 5 meter 

plus of min 10 centimeter, hetgeen gelijk gesteld 

kan worden met die vier roeden, die al in de 

zeventiende en achttiende eeuw gehanteerd 

werden. Ons huis is een monument, maar tot het 

monument behoort voortaan ook een kadastrale 

grens, die nog ouder is. 

 

Als ik, staande voor mijn huis, naar links en naar 

rechts kijk, zie ik dat ook al mijn buren de strook 

grond tussen kadastrale grens en trottoirrand in 

gebruik genomen hebben, en als ik in gedachten 

terugga in de tijd, dan herinner ik me dat dat al 

vanaf het moment dat ik dit huis kocht in 1976 het 

geval was. Ik heb goede hoop dat ik met een 

beroep op bevrijdende verjaring verlost zal worden 

van dit probleem. Het gevolg zal wel zijn dat een 

eeuwenoud monument - een kadastrale grens uit 

de zeventiende eeuw -  daarvoor vernietigd moet 

worden.  Maar de kadastrale kaart is dan weer 

kloppend, en dat is ook wat waard. 

 

Fred Hoogenboom 
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Nieuwe gezichten bij Fysiotherapie Goren 
 

Vanaf juni wordt het team van Fysiotherapie Goren 

versterkt met 2 nieuwe fysiotherapeuten. Naast 

Henk, Renneke en Lisa wordt ons team aangevuld 

met  Jolande van Dam en Renske Schmees.  

 

Jolande is een zeer ervaren manueel therapeut en 

fysiotherapeut.  

Daarnaast is Renske  vanaf juni bij ons werkzaam. 

Zij is fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut in 

opleiding. Binnenkort begint ze aan haar laatste 

jaar. Ze heeft enige jaren ervaring met het 

behandelen van kinderen. 

 

Wilt u een afspraak maken met één van onze 

fysiotherapeuten of heeft u een vraag over 

behandelmogelijkheden dan kunt u contact 

opnemen met onze praktijk: 

in Haulerwijk 0516 422761,  

de vestiging Bakkeveen 0516 542246 en 

Waskemeer op telefoonnummer 06 2490 1793 

 

 

Avondexcursie langs heide en zandverstuiving bij Bakkeveen 
 

Het Mandefjild bij Bakkeveen is een prachtig 

bosgebied met heide en vennen, maar staat vooral 

bekend om de zandverstuiving.  

 

Bij het vallen van de avond, laat de natuur zich van 

een andere kant zien. Reeën komen tevoorschijn 

en de vele zangvogels geven een prachtig 

avondconcert. It Fryske Gea organiseert op vrijdag 

17 juni van 19.00 tot 21.00 uur een excursie door 

dit heidelandschap onder leiding van gids Arjen de 

Boer. Geef u uiterlijk een werkdag van tevoren op 

via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448.  

 

Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op 

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

(t\m 12 jaar €2,-). 

 

http://www.itfryskegea.nl/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirk Müller wint traditioneel snelschaaktoernooi 

 
Woensdag 4 mei jl. was de laatste schaakavond 

van het seizoen voor schaakclub Bakkeveen. Zoals 

inmiddels gebruikelijk organiseerde de club 

hiervoor een snelschaakwedstrijd voor leden en 

introducees. Iedere speler kreeg 5 minuten 

bedenktijd om zijn wedstrijd te spelen. Veel korter 

dus dan schakers normaliter gewend zijn! Dit 

leverde een aantal bijzondere en grappige 

momenten op. Koningen die elkaar over het bord 

achterna zaten, spelers die opstonden van hun 

bord en om zich heen keken omdat de 

tegenstander al meer dan 3 minuten nadacht over 

één zet, van het bord geslagen koningen, 

omvallende stukken enzovoorts. In twee groepen 

streden de aanwezigen om een plaats in een zo 

hoog mogelijke playoff. De strijd in groep 1 ging 

tussen Jaap Weidema en Gerrit Meppelink. De 

laatste wist in een barrage de eerst plek te pakken. 

Goede derde werd hier, ook in een barrage, in dit 

geval tegen Jack Zeilstra, Bauke Hoogstra. In 

groep 2 werd Dirk Müller eerste. Dirk won al zijn 

partijen. Tweede werd Ben de Vries. Voor de derde 

plaats waren 4 gegadigden die in een mini-

toernooitje uit moesten maken wie met deze plek 

ging strijken. Uiteindelijk werd dat Fons Joormann.   

 

In de finale won Dirk Müller van de kampioen van 

vorig jaar, Gerrit Meppelink. Gerrit lanceerde een 

gevaarlijke koningsaanval op de stelling van Dirk 

maar kon die in de beschikbare tijd niet laten 

doorslaan. Dirk bleef op de been en trok de partij 

met stukwinst naar zich toe. In de strijd om de 

derde plaats versloeg Ben de Vries Jaap Weidema. 

Bauke Hoogstra werd door winst op Fons Joormann 

vijfde. In de overige playoffs won Jack Zeilstra van 

Berend Joustra, Jelle Bergsma van Daan de Jong, 

Menno-Peter van der Meer van Simke Terpstra, 

Freek Leistra van Douwe Galama en Mon Bonte van 

Frits Hoogvorst. De ambiance was weer hoog, de 

hapjes lekker. De afsluiting van het seizoen 

daarmee weer een succes! 

 

De kampioen van de interne competitie werd dit 

jaar Jorn Brouwer met als goede tweede Robin 

Baines. Gerrit Meppelink werd hier derde. Op 

zaterdag 4 juni a.s. sluit de schaakclub het seizoen 

ook sociaal af met een barbecue in Hotel-

Restaurant De Stripe. Volgend seizoen gaat de club 

weer met diverse teams aan de externe 

clubcompetities van de Friese Schaakbond 

meedoen.  Het nieuwe seizoen begint weer op 

woensdag 7 september a.s. 

Verslag: Dirk Müller
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Bootcamp in Bakkeveenster bos 
 

Liefhebbers van de buitenlucht kunnen hun hart 

ophalen, want sport- en dansschool SDM gaat 

na de zomervakantie gewoon door met het 

outdoorprogramma! De huidige lessen lopen nog 

door tot en met zaterdag 16 juli en het programma 

wordt hervat op zaterdag 3 september. De 

bootcamp is gebaseerd op de militaire training die 

rekruten vroeger kregen. Onder leiding van een 

ex-militair werk je aan conditie, kracht en 

explosiviteit. 

 

 
Instructeur John 

 

Benodigdheden? Doorzettingsvermogen en 

sportkleren die vies mogen worden. Deze work-out 

is op de zaterdagochtend en is geschikt voor 

mannen en vrouwen en alle sportniveaus! Tevens 

zeer geschikt voor 

fanatiekelingen uit andere sportdisciplines. 

 

Dag en tijd(en): Zaterdag 09.00 – 10.00 uur 

o.l.v. John 

Periode: tot en met zaterdag 16 juli (en weer 

vanaf 3 september) 

Locatie: 

Verzamelpunt: ingang van het Bakkeveensterbos 

(bij de uitkijktoren) Mjûmsterwei 16 

Kosten 

Voor alle buitensporters, hebben we een speciaal 

outdoor-tarief samengesteld van €15,- euro per 

maand.  

Ook hebben we strippenkaarten (van 5 of 10-

ritten) mocht daar je voorkeur naar uitgaan). Meer 

hierover lees je op de website. 

 

Meer informatie: 

Sport- en dansschool SDM, info@s-d-m.nl en 

www.s-d- m.nl

 

SDM presenteert ‘familie’ in  

Martiniplaza Groningen 
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 juli presenteren alle 

dansers van SDM de voorstelling ‘FAMILIE’ in het 

grote MartiniPlaza-theater te Groningen.  

 

Heb je je familie nou wel of niet voor het uitkiezen 

en bepaalt je familie wie je bent óf bepaal je dat 

lekker zelf?  

 

De voorstelling duurt ca. twee en een half uur 

(incl. pauze). 

Show 1 

vrijdagavond 8 juli MartiniPlaza Theater 

Alle instroomgroepen van Leek en Grijpskerk + 

wedstrijddansers 

19.45 – 22.30 uur (incl. 30 min. pauze) 

Show 2 

zaterdagmiddag 9 juli MartiniPlaza Theater 

Alle instroomgroepen van Buitenpost,  

Surhuisterveen en Zevenhuizen + 

wedstrijddansers 

14.30 – 17.15 uur (incl. 30 min. pauze) 

Show 3 

zaterdagavond 9 juli MartiniPlaza Theater 

Alle instroomgroepen van Marum en De Wilp + 

wedstrijddansers 

19.45 – 22.30 uur (incl. 30 min. pauze) 

Kaartverkoop  

De reguliere kaartverkoop start donderdag 9 juni 

om 18.00 uur via de website van SDM:  

www.s-d-m.nl  

 

Meer informatie:  

Sport- en dansschool SDM, info@s-d-m.nl en 

www.s-d-m.nl 

http://www.s-d-m.nl/
mailto:info@s-d-m.nl
http://www.s-d-m.nl/
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SDM twee keer Europees Kampioen 
Zondag 17 en maandag 18 mei zijn de twee oudste 

demoteams van Sport en dansschool SDM 

'Supreme' en 'PressPlay' naar Duitsland 

afgereisd om daar deel te nemen aan de Europese 

Kampioenschappen Hiphop. In beide teams zijn 

een aantal Bakkeveensters vertegenwoordigd. Het 

team Supreme kwam uit in de hiphop categorie 

'junior' en het team PressPlay deed mee aan de 

'senior-categorie'.  

 

Zondag 17 mei kwamen ze allebei al met gemak 

door de finale, ze haalden daar zelfs de hoogste 

ranking.  

 

Maandag 18 mei was de grand finale én via een 

live stream kon het thuisfront toekijken hoe daar 

beide teams Europees Kampioen werden. De teams 

hebben zich nu rechtstreeks geplaatst voor het WK 

hiphop in Orlando (Amerika) dat in 2017 

plaatsvindt. 

 

De dansers gaan nu eerst hard aan de bak met de 

voorbereidingen voor de SDM eindshow die 8 en 9 

juli in MartiniPlaza te Groningen plaatsvindt.  

 

Facts op een rijtje: 

 Wat: Europees Kampioen Hiphop 2016 

 Teams: Supreme (juniors) en Pressplay 

(seniors)  

 Dansschool: Sport- en dansschool SDM 

 Trainingslocatie: Marum (Groningen) 

 Woonplaatsen dansers: divers (zowel Groningen 

als Friesland) 

 Wanneer: zo 17 en ma 18 mei 2016 

 Bond/organisator: Varsity Europe 

Locatie EK: Moviepark Germany 

 

 

Aanvraag Dorpsbudget Bakkeveen 
 

Nog even op een rijtje: 

Het PB krijgt een bedrag en is bedoeld om bij te 

dragen aan de leefbaarheid in het dorp en de 

burgerparticipatie  te vergroten. 

 

Hoogte dorpsbudget: 

Dit bedrag dat is opgebouwd is uit een vast bedrag 

van € 2.500,- aangevuld met een bedrag van € 

0,80 per inwoner.  

 

Aanvraag en verantwoording: 

PB is in grote lijnen vrij om het budget te besteden 

Er zijn wel spelregels: 

 Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor het 

dorpsbudget; 

 Het budget moet worden ingezet voor 

projecten/activiteiten die 

bijdragen aan de leefbaarheid 

binnen het dorp; 

 Wijzigingen in de openbare ruimte 

(groen/grijs) worden overlegd 

met de gemeente; 

 Het budget is niet bedoeld om 

regulier kosten (bijvoorbeeld 

vergaderkosten e.d.) van 

Plaatselijke Belangen en 

(bewoners)verenigingen te 

financieren; 

 Het budget mag niet worden 

ingezet voor activiteiten/projecten 

die in strijd zijn met de wettelijke 

bepalingen of (toekomstig) beleid 

van de gemeente; 

 De projecten/activiteiten 

waarvoor het dorpsbudget wordt 

ingezet hebben geen structureel 

karakter; 

 De mogelijkheid bestaat om het budget te 

sparen voor bijv. de activiteiten-borden bij 

binnenkomst van het dorp of zoals het project 

pannakooi; 

 Er wordt geen budget ingezet voor dubbele 

aanvragen  (bijv. aanvraag bij dorpsbudget én 

vlooienmarkt commissie, wordt wellicht maar 

door 1 commissie toegekend) 

 

Tot 31 oktober kan er nog een aanvraag worden 

ingediend voor 2016. 

Dit kan via het volgende mailadres: 

stoker@actifood.nl 

 

Commissie Dorpsbudget Bakkeveen 

mailto:stoker@actifood.nl
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes 

 

 Leerlingen cbs Betrouwen en  

obs De Oanrin lopen samen 

€ 3.539,70 bijeen 
 

Op woensdag 11 mei 2016 hebben de leerlingen 

van beide basisscholen meegedaan aan de actie 

“Wandelen voor water”. 

 

Actiedag 11 mei 2016 

Deze dag werd gestart met een gezamenlijke 

warming-up op het schoolplein. Dit werd 

gesponsord door Marieke de Jong van S.D.M. 

Daarna vertrokken alle groepen om de beurt 

voor hun wandeltocht. Onderweg werd de 

catering (ranja, fruit en wat lekkers) verzorgd 

door Acti Food en Poiesz Bakkeveen.  

 

Na afloop van de wandeling was er op het 

sportveld van vv Bakkeveen nog een leuk 

spelletjescircuit uitgezet voor alle kinderen. Hier 

werd de actiedag gezellig met elkaar afgesloten. 

Aan het eind van de ochtend kreeg iedereen nog 

een lekker broodje. Dit werd aangeboden door 

bakkerij Van der Molen. Alle sponsors heel erg 

bedankt nog! 

 

Alle kinderen hebben zich super ingezet. Dankzij 

de sponsoring van fotograaf Van Dijk in 

Ureterp hebben we alle kinderen een leuke foto 

als herinnering kunnen aanbieden. 

 

 

 

Vacatures - Vrijwilligers 
(zoals vermeld in deze Slûswachter) 
 

pag Organisatie Omschrijving functie Nadere info en aanmelding 

4 Plaatselijk Belang 
Enthousiaste mensen die zich in willen zetten 

voor de ontwikkeling van Dúnsân 2.0 

Aanmelden bij PB  

(zie pagina 4 voor telnrs.) of 

pb@bakkeveen.nl 

4/5 Plaatselijk Belang 

Actualiseren dorpsvisie Bakkeveen. Er is nog 

behoefte aan jonge volwassenen om hierin 

mee te draaien ! 

Aanmelden bij PB  

(zie pagina 4 voor telnrs.) of 

pb@bakkeveen.nl 

8 Redactie Slûswachter 

Nog 1 medewerker gezocht voor het team 

van interviewers “bij ons in het dorp”. 2 à 3 x 

per jaar een interview. Kost ca 1 dag per 

interview (team van 5 personen). 

Jan van Dalen 06 5117 5883 

(janvd@bakkeveen.nl) 

18 
Brassband 

Opsterland 
Muzikanten ter completering van de bezetting 

 

Nanda Dijkstra  

tel: 06-22216308 
 

51 SCW-Dúnhoeke 
Mensen met zinvolle ideeën over besteding 

en uitvoering Sociaal budget 

Jan van Dalen 06 5117 5883 

(janvd@bakkeveen.nl) 

 

  

ORGEL- EN PIANOLES IN BAKKEVEEN 
 
Bent u geïnteresseerd in orgel- of pianolessen 
in of rond Bakkeveen?  
U kunt dan contact opnemen met de 
professionele orgel- en pianodocent Jochem 
Schuurman.  
In zijn lespraktijk, die naast Bakkeveen o.a. ook 
Ureterp en Frieschepalen beslaat, is nog ruimte 
voor een aantal leerlingen!  
Meer informatie vindt u op 
www.jochemschuurman.nl of e-mail naar 

 info@jochemschuurman.nl 

 

Vakantie verblijf te huur 
 
Een ruim 4 persoons verblijf gelegen op een 
rustige camping in Landkern. 
Landkern ligt op 7 km van COCHEM in het 
moezelgebied (zuidwest Duitsland). Mooi 
wandelgebied. 
 
Voor verdere inlichtingen en foto’s:   
06 21 60 41 79  /  0516 – 541529 
fjordjan@hotmail.com 
Jan en Hanneke Mulder 
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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. 


