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Jaargang 8 nr. 9 
 september 2016 

Officiële mededelingen van verenigingen 

uit Bakkeveen en omstreken. 

Zaterdag 10 september organiseert de Stichting Survival Bakkeveen weer de 

jaarlijkse GIANT survival run.  

Aan deze run nemen 1000 personen deel uit heel Nederland.  
Kom zaterdag kijken en aanmoedigen.  

Start en finish zijn bij het zwembad en de langste route is 8½ km met 34 hindernissen. 

10 



 2 
 

  



 3 
 

De Slûswachter 
 

De zomer van 2016 ligt weer achter ons. Als je deze tekst leest zou het fraai nazomerweer moeten zijn. 

Dat was de afgelopen maanden wel anders. Het aantal mooi weer dagen was er maar 7 tot aan de laatste 

week van augustus. De laatste dagen van augustus hebben nog veel van de zomer goed proberen te 

maken. Het heeft in Bakkeveen in de 3 zomermaanden maar liefst 270 mm geregend. Veel evenementen 

hebben last van de regen gehad, behalve de avond-4-daagse…. Ook de moestuinen werden geplaagd 

door het vocht en ongewenste mee-eters zoals rupsen en slakken. 

En hoe hebben we de zomer beleefd? “We” keken wat ongeïnteresseerd naar de Europese 

kampioenschappen voetbal in Frankrijk (met Portugal als de nummer 1), ’s nachts bleven we langer op 

om te zien hoe “we” 8 gouden medailles in Rio wonnen, we schrokken van de val van Epke Zonderland, 

etc.  Velen zijn op vakantie geweest, al dan niet ver weg, maar wel uit de dagelijkse sleur. Bij anderen is 

het in de zomerperiode juist topdrukte met het werk. En dan nog de zeer persoonlijke zaken: ook in de 

zomer blijven ongevallen en ziekte niet uit. Dat is een onontkoombaar onderdeel van het leven. 

 

In deze Slûswachter weer vele onderwerpen over het wel en wee van ons dorp en haar omgeving. Over 

wat de mensen hier bezighoudt en wat we deze en komende maanden allemaal kunnen gaan doen. Doe 

het dan ook !           Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

Vr 9 sep Muziekpodium Bakkeveen. Richard Shindell.  Slotplaats, 20 uur 54 

Za 10 sep GIANT Survivalrun.  9-16 uur. Start en finish bij Dúndelle 1 

Ma 12 –Vr 16 sep Collecteweek Prinses Beatrix spierfonds 52 

Ma 12 sep Natuurvriendenhuis Allardsoog: oude handwerktechnieken Web 

Wo 14 sep Sociëteit 55+ : Bezoek Museum ’t Rieuw te Nuis. 32 

Wo 14 sep SCW-Dúnhoeke: Popkoor. Start nieuwe seizoen.  Dúnhoeke, 19:30 uur 17 

Do 15 sep Vrouwen van Nu: Doe Avond.  Dúndelle, 19:45 uur 47 

Za 17 sep Voetbalvereniging: Familiedag. 16:30 – 21 uur 35 

Za 17 sep Bosmanege: Open Dag. Vanaf 10 uur 55 

Ma 19 –vr 23 sep Collecteweek Nierstichting 53 

Ma 19 sep Natuurvriendenhuis Allardsoog: Cursus Zentangle tekenen Web 

Di 20 sep Fr.C.P.B.: Startavond. Inleiding over scheppingsverhaal 47 

Do 22 sep ANBO: Shantykoor uit Drachten. De Wier, 14 uur 29 

Vr 23 &  

Za 24 sep 

De Wylde Roas: Open Dagen.  Vrijdag 9:30- 17:30 uur en zaterdag 9:30 -16 uur.  

(was uitgesteld vanwege familieomstandigheden) 
20 

Za 24 sep De Wylde Roas: Open Dagen  9:30- 16:00 uur 20 

Zo 25 sep Argentijns nazomerfeest. Nieuw-Allardsoog, 14:30 – 20 uur 57 

Ma 26 sep Natuurvriendenhuis Allardsoog: cursus Vogeltaarten maken Web 

Vr 30 sep Laatste dag inzenden kopij Slûswachter oktober-nummer --- 

Za 1 okt Vlooienmarkt 7-13 uur web 

Zo 2 okt Natuurmonumenten, natuurfestival op Landgoed Slotplaats Web 

Wo 5 okt Speel-o-theek uitleen. 15:15 – 17:30 uur in Dúnhoeke --- 

Wo 5 okt Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Do 6 okt Franse Les. Start cursus, Weverswal 27 37 

Vr 7 okt Vrouwen van Nu: Haak- en breicafé. Dorpscafé De Brink, 10 uur 47 

Wo 12 okt Sociëteit 55+. Bingo.  Dúndelle, 14 uur 32 

Do 13 okt SCW-Dúnhoeke: Start cursus “Opvoeden en zo”.  19 

Za 15 okt Start van 1 week herfstvakantie --- 

Do 20 okt Vrouwen van Nu: verkeersbijscholing.  Dúndelle, 19:45 uur 47 

Vr 21 okt ANBO: De Knipers.  De Wier, 14 uur 29 

Vr 21 okt Muziekpodium Bakkeveen: Stephen Simmons Band.  Slotplaats, 20 uur 54 

Ma 24 okt Fr.C.P.B.: Rayonvergadering. De Wier, Ureterp 47 

Di 1 nov Voorlichting “Fit zijn en blijven voor senioren” 37 
 

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 



 4 
 

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 

 

De meeste inwoners hebben de vakantie weer 

achter de rug. Ook de recreanten die in Bakkeveen 

van hun vakantie genoten, zijn voor een groot deel 

weer naar huis teruggekeerd. De laatste weken 

kon men nog profiteren van mooi weer en was het 

nog echt druk, de rest van de zomer zal 

waarschijnlijk als matig herinnerd worden met af 

en toe grote hoeveelheden neerslag. 

Eind augustus zijn de scholen weer gestart, de 

zomervakantie voor de jongere en oudere jeugd zit 

er op. Weer in het gareel en binnen zitten zal eerst 

weer wennen zijn. Veel succes allemaal het 

komende schooljaar op de basisschool, in het 

voortgezet onderwijs, HBO of universiteit. 

 

Er zijn deze zomer diverse activiteiten geweest in 

Bakkeveen. We pikken er even een paar uit: 

 De 3Provinciën Fiets-3-daagse van eind juni 

had, ondanks het regenachtige weer, een 

goede opkomst. Er waren weer routes uitgezet 

in alle 3 de provincies. Nu dit evenement 3 

jaar achter elkaar, met goed succes, heeft 

plaatsgevonden, lijkt dit één van de vaste 

activiteiten te worden. Reden voor de 

organisatoren om voor volgende jaar dit 

evenement nog aantrekkelijker te maken.  

 De voetbalweek voor jeugd had geen last van 

regen, maar van de hitte die op dat moment 

speelde. Gelukkig was het zwembad naast de 

deur en heeft men daar dan ook gretig gebruik 

van gemaakt.  

 De avond-4-daagse is 1 van de weinige 

evenementen die 4 dagen lang goede 

weersomstandigheden heeft gehad: de 2e 

week van juni was net een mooi weer periode. 

De laatste avond liepen 1822 wandelaars mee. 

 De vlooienmarkten hebben het op de 

zaterdagochtenden steeds nog redelijk goed 

getroffen met het weer. Qua standhouders 

loopt het aantal in de pas met 2015. De 

uitvoering is door de vele regen met daardoor 

natte weilanden en de vertraging in het 

Dúnsân project af en toe wat hectisch geweest. 

Dit heeft ook tot meer parkeren dan wenselijk 

in de woonwijken geleid. Nu, eind augustus, 

lijkt alles weer beter te worden.  

 Het Councours Hippique heeft het opnieuw 

niet getroffen met het weer. Vorig jaar moest 

door de zomerstorm-2015 het 

avondprogramma worden afgelast. Dit jaar 

verliep de zaterdag redelijk goed. Echter, er 

viel veel regen in de nacht naar zondag. 

Daardoor konden op zondag alleen (tussen de 

buien door) de dressuur wedstrijden doorgaan. 

Erg jammer voor het vele werk wat er in is 

gestoken. 

 Er is een nieuwe eigenaar van SAM’s 

gekomen. De nieuwe naam is Doolhofpark 

en Bospaviljoen Bakkeveen. Op zondag 31 

juli vond de opening plaats, na ca 4 maanden 

gesloten te zijn geweest. Annemarie Dekker 

en Gert-Jan Uithof zijn de nieuwe 

exploitanten. Elders in dit nummer een 

uitgebreid interview in de rubriek “Nieuw bij 

ons in het dorp”. We wensen Annemarie en 

Gert-Jan veel succes op de nieuwe TOP-

locatie. 

 Het DODO festival is weer een groot succes 

geweest. Met name op de eerste dag, de gratis 

te bezoeken familiedag, is door duizenden 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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bezoekers genoten van live muziek en 

kinderactiviteiten. Het mooie zomerweer was 

een gunstige bijkomstigheid. We kunnen wel 

constateren dat dit festival inmiddels geen 

muzikaal dorpsgebeuren meer is, maar een 

professioneel muziekfestival is geworden, 

waarbij de met elkaar honderd vrijwilligers, 

voor een groot deel de jongeren uit ons dorp, 

een enorme prestatie hebben neergezet. Een 

muziekfestival gaat gepaard met geluid en 

drukte, maar de meeste reacties uit het dorp 

waren “wat een mooi feest, en fijn dat m.n. de 

jeugd hier zoveel plezier aan beleeft, en dat 

geluid, 1x per jaar, nemen we dan maar op de 

koop toe”.  

 

De meeste clubs en verenigingen, met hun vele 

vrijwilligers, beginnen weer met frisse moed en 

misschien nieuwe plannen aan een nieuw seizoen.  

 

En Plaatselijk Belang zelf …. 

Ook in het PB gaan we met elkaar weer met veel 

energie aan de slag. 

In de zomerperiode hebben we ook niet stil 

gezeten en zijn er weer veel zaken de revue 

gepasseerd. 

 

Dorpsvisie en herinrichting Brink  

N.a.v. onze oproep in de Slûswachter over wie er 

mee wil doen met de Dorpsvisie en de herinrichting 

van De Brink, hebben zich inmiddels 6 personen 

aangemeld, waaronder ook een jong volwassene. 

We zijn blij met al deze aanmeldingen. In 

september gaan we hiermee starten, maar er is 

nog plaats voor meer deelnemers, dus wie nog 

mee wil doen, kan zich aanmelden (wel heel snel!). 

Vanaf de zijlijn toezien heeft meestal weinig effect 

en op deze manier kunnen jullie meepraten over 

hoe jullie denken hoe één en ander eruit moet 

komen te zien en wat er wenselijk is voor ons dorp 

voor de komende jaren.  

 

Natuurgebruik 

In het juni nummer hadden we aangekondigd 

gesprekken te gaan voeren met gebruikersgroepen 

van de natuurgebieden om de behoeften te 

inventariseren en uiteindelijk met alle betrokken 

partijen tot een duurzaam evenwicht te komen in 

gebruik en beheer. Een aantal bestuursleden heeft 

inmiddels gesprekken gevoerd met een groep 

mountainbikers uit Bakkeveen en met een groep 

hondenbezitters uit Bakkeveen en omstreken. 

Daarin is over en weer gesproken over 

(on)mogelijkheden, wensen en irritaties die er op 

diverse vlakken bestaan. Ook heeft het PB een 

schrijven gestuurd aan de mountainbike 

verenigingen van Drachten en Bakkeveen over het 

moutainbiken in de natuurgebieden. Met elkaar in 

gesprek gaan om deze zaken te bespreken is door 

het PB als positief ervaren.  

De inhoud van deze gesprekken zal door PB 

meegenomen worden in een overleg met de 

diverse eigenaren van de natuurgebieden, zo 

mogelijk in september. Uiteindelijk bepalen zij wat 

er in hun gebieden is en wordt toegestaan.  

 

Rolstoelpad 

Zoals jullie vast al hebben gezien is het Fryske Gea 

zo aardig geweest om bij het vernieuwen van het 

rolstoelpad een extra afslag aan te leggen vanaf 

het Bospaviljoen/Doolhofpark tot aan het huidige 

pad. PB had hiertoe een verzoek gedaan, omdat 

veel mensen via deze ingang dit natuurgebied 

betreden. Dit moest echter financieel nog bekeken 

worden. Groot was onze verrassing toen dit 2 

dagen later al geëffectueerd was. Dank aan het 

Fryske Gea namens alle gebruikers.  

 

Wandelrondje 

In mei heeft PB een verzoek om subsidie ingediend 

bij het Mienskipfonds voor het “herstel 

wandelrondje Bakkeveen”, een wandelpad van de 

Mjumsterwei naar de Slotsingel. Dit verzoek wordt 

met een positief oordeel voorgelegd ter  
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goedkeuring aan Gedeputeerde Staten. Meestal 

betekent dit dat het gevraagde bedrag wordt 

toegekend. Hier zijn we erg blij mee. Het pad moet 

er nog komen, dat vergt nog wel wat denk- en 

doewerk, maar financiële ondersteuning ligt in 

ieder geval klaar op de plank. Zie elders in deze 

Slûswachter de verdere informatie. 

 

Dúnsân project 

De Mjûmsterwei is 5 weken afgesloten geweest: 

het asfalt is vervangen door klinkers. De 

heropening op de toegezegde 15 juli werd op 

haren en snaren gehaald. Er was nogal wat 

oponthoud om diverse redenen: de continuïteit bij 

de aannemer en het weer zat ook niet altijd mee, 

dus er was spanning of dit zou lukken, maar de 

deadline is gehaald. Ook de ritter matten gelegd: 

dit zijn de kunststofroosterplaten die op het 

grasgedeelte komen te liggen om het terrein wat 

te verstevigen. Dit is alleen bedoeld om personen 

auto’s op te parkeren. De matten zijn niet bestand 

tegen (zware) vrachtwagens. 

 

Het deel van het terrein rond de tennisbanen zal 

niet eerder afgewerkt worden dan nadat de 

tenniskantine is geplaatst. Dat zal ergens eind 

september/begin oktober worden. 

De verdere aankleding van het Dúnsân terrein 

moet in de herfst zijn beslag krijgen. Er kan nu 

nog niet aangeplant worden. Het is nu nog wat 

zanderig en het onkruid wil wel groeien met dit 

weer. De informatie panelen voor de recreanten en 

toeristen zijn ook nog niet klaar en dat kan nog 

wel even duren ook. Maar bij elk nieuwbouwproject 

zijn dit de laatste loodjes. En de officiële (her)-

opening: kan ook nog wel even op zich laten 

wachten. 

Er wordt door een groep mensen ook nagedacht 

over de verdere invulling van het Dúnsân project: 

Dúnsân 2.0. Dit behelst het nagaan of een hal voor 

recreatie, cultuur, eduacatie, sport en commercieel 

gebruik haalbaar is. Dit is een vervolg op de 

presentatie zoals tijdens de algemene 

ledenvergadering in april is gehouden.  

 

Herinrichting Ald Djip en fietspaden 

Enkele bestuursleden zijn naar de presentatie 

geweest van de gebiedscommissie van de 

herinrichting van het gebied van het Koningsdiep, 

oftewel Ald Djip. In Bakkeveen, Wijnjewoude en 

Beetsterzwaag wil men enkele extensief gebruikte 

weilanden omvormen tot “natuur”.  

PB heeft op deze bijeenkomst gevraagd of er in dit 

project ook geld beschikbaar gesteld kan worden 

voor het opknappen van de recreatieve fietspaden 

in onze regio in het gebied van het Ald Djip. Deze 

recreatieve fietspaden zijn al bijna 50 jaar oud en 

nodig aan groot onderhoud (lees: vervanging) toe. 

Op die manier kan men blijven genieten van 

hetgeen er aangelegd wordt. Dit zou door de 

commissie bekeken worden, maar inmiddels 

hebben we te horen gekregen dat dit niet mogelijk 

is in dit kader. Jammer, maar we blijven middelen 

zoeken om de fietspaden op te knappen.  

 

Oud- en Nieuw festiviteiten 

PB zal overleggen met betrokken organisaties over 

een mogelijke stroomlijning en centralisering van 

de oud- en nieuw festiviteiten. Hiertoe zal in 

september een oriënterend gesprek worden 

gevoerd met de Aldjiersploeg (feestverlichting),  

Carbidploeg en het team van het nieuwjaarsfeest. 

 

Valpreventie 50+ 

Vanuit de bijeenkomst netwerk versterken in 

Bakkeveen is door de dames van de 

ouderengymnastiek een verzoek gekomen voor 

valpreventievoor 50+ . Ook onze ouderensoos is 

hierbij betrokken. Het resultaat is dat er op 1 

november a.s. een bijeenkomst komt voor 50 

plussers in Bakkeveen en omstreken, waarin 

aandacht besteed wordt aan en voorbeelden 

gegeven worden in balanstraining en hoe je 

daarmee vallen kunt voorkomen. Nadere 

informatie hierover wordt binnenkort 

aangekondigd. We verwachten veel 

belangstellenden. Als je lang thuis wilt blijven 

wonen als oudere (jongere) is het immers 

belangrijk om in ieder geval zo goed mogelijk ter 

been te blijven. 

 

Overlast en vandalisme 

Vervolg overleg overlast recreatiebedrijven. In dit 

overleg met een tweede groep recreatiebedrijven 

kwam als een belangrijk punt voor het dorp naar 

voren dat de eigenaren zich niet alleen 

verantwoordelijk achten voor het gedrag van hun 

gasten op hun terrein maar óók voor het gedrag 

van hun gasten elders in Bakkeveen en omgeving.  

Dit is een positief signaal omdat er helaas zo nu en 

dan toch wel overlast wordt ondervonden van 

gasten van recreatiebedrijven. Als de eigenaren 

hier mede op letten en aandacht aan besteden, 

kan deze overlast tot een minimum beperkt 

worden. 

In het verlengde van bovenstaande zijn er 

afgelopen zomer weer vernielingen in het 

Dúndelle-gebied geweest. Terras meubilair van 

Dúndelle is in de duinen in brand gestoken, 2 afval 

containers van de tennis zijn in vlammen 

opgegaan en men is op de tennisbanen aan het 

crossen geweest. Na het DODO-festival is een 

raam van de gymzaal vernield. In veel gevallen 

heeft de politie de daders in beeld. 

Wat nog niet helemaal goed gaat is het meteen 

doorgeven aan de politie van vernielingen en 

overmatige overlast. Meteen 112 bellen om 

veroorzakers op heterdaad te kunnen betrappen 

(of zelf getuige zijn). Medio september is er een 

breed overleg met alle betrokkenen. 

 

Jannie Tjassing 

 



8 
 

Bij ons in het Dorp  
 

 

Jappie en Elly Stuiver 
Door: Marion Duran 

 

Het is een mooie dinsdagavond in juni als ik 

aanschuif aan de keukentafel bij Jappie en Elly 

Stuiver. Toevallig mijn overburen. Onze 

laatste ontmoeting was een paar jaar geleden, 

op een feestelijke informatiebijeenkomst voor 

de buurt in de kapschuur bij hun toenmalige  

woning aan de Mandewyk. Ik woonde toen 

zelf nog maar kort in Bakkeveen toen ik daar 

aanwezig was. Nu een hernieuwde kennismaking 

dus, in het kader van deze rubriek. In de tussentijd 

zijn enkele drukke jaren verstreken, waarin de 

bouw van hun huidige woning, ook aan de 

Mandewyk, zich heeft voltrokken.  

 

Tijd voor een update dus.  Voor degenen onder u 

die de familie Stuiver niet zo goed kennen: Jappie 

en Elly zijn in 1981 in ons dorp komen wonen, dat 

wil zeggen in het buitengebied tussen Bakkeveen 

en Waskemeer in, en hier "begonnen met kippen".  

Hoe kan het ook anders : in onze kennismaking 

valt het woord eieren en kippen met de regelmaat 

van de klok. Toentertijd was in onze gemeente een 

subsidie te verkrijgen wanneer men een 

bedrijvigheid opstartte. Vooral ter bevordering van 

de werkgelegenheid.  

 

Zij kwamen beiden uit de omgeving van Joure 

waar Elly's vader een kippenbedrijf had. Hij had 

kippen voor de eieren, een eierengroothandel dus. 

Schoonzoon Jappie begon met het verpakken van 

eieren voor de supermarkten en het ontwikkelde 

zich zo dat ook eieren van andere boeren werden 

ingekocht.  

Aanvankelijk zag het er trouwens naar uit dat hij 

een carrière als ambtenaar zou gaan maken. Na de 

ULO zag hij het niet zitten om verder te leren en 

besloot dat hij wilde gaan werken. Om zijn vader 

mee te krijgen in deze gedachte solliciteerde hij bij 

het Kadaster, met het idee dat zijn vader dat ook 

wel zou aanspreken. Toen zijn aanstaande 

werkgever voor de deur stond om te kijken wat 

voor vlees hij in de kuip had, moest hij deze 

vertellen dat zijn vader nog van niets wist. 

Gelukkig was hij het ermee eens en zo werkte hij 

eerst enige tijd voor het Kadaster.  

 

Maar na enige tijd werd het hem duidelijk dat dit 
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niet zijn toekomst was en gaf hij te kennen dat hij 

ermee wilde stoppen. Hij begon toen voor het 

bedrijf van zijn schoonvader met het verpakken 

van eieren voor de supermarkten en het 

ontwikkelde zich zo dat ook eieren van andere 

boeren werden ingekocht.  

 

De handel groeide dus, echter, het bedrijf was zo 

gelegen dat er geen uitbreidingsmogelijkheden 

waren. Vandaar dat rondgekeken werd naar een 

andere geschikte locatie. En die werd dus hier 

gevonden, in Bakkeveen. Aldaar werd Frysian Egg 

gevestigd. Het werkzame leven draaide om de 

zaak en allengs groeide deze.  

 

Zij kregen samen 4 kinderen, 2 zoons en 2 

dochters, die inmiddels volwassen zijn en het huis 

uit en allemaal in de buurt hun plek gevonden  

hebben. De kinderen gingen op school in 

Waskemeer, dat was dichterbij, en vandaar dat de 

banden met Waskemeer ook goed zijn.  

 

Kijk op www.frisianegg.nl voor een beschrijving 

van het huidige bedrijf (en korte historie). 

 

Jappie is een jaar of 5 geleden teruggetreden uit 

de zaak, en heeft het stokje overgedragen aan zijn 

2 zoons. Hier en daar geeft hij nog raad en daad, 

en af en toe  borrelt er een idee op wat hij zijn 

zoons meegeeft. In de loop van de jaren zijn er 

ook in het buitenland aardig wat contacten 

ontstaan, en zo behartigt hij nog de belangen voor 

een oude relatie in Egypte. In het gesprek ontstaat 

het beeld dat het werk ook een echte hobby is, zo 

gepassioneerd als hij over alles spreekt.  

 

Ook blijkt dat familie belangrijk voor hen is. Een 

tijd lang hadden zij het idee om na de pensionering 

terug te keren naar hun geboortedorp, maar dat 

idee verdween toch meer en meer naar de 

achtergrond toen hun kinderen zich hier in de 

buurt vestigden, er kleinkinderen kwamen, en 

Elly's ouders wegvielen. Uiteindelijk werd er hier 

gezocht naar een nieuwe woning en de kans deed 

zich voor toen het bedrijf verplaatst werd naar 

Drachten en de bedrijfsgebouwen aan de 

Mandewyk leeg kwamen te staan.  

 

De gemeente bleek geïnteresseerd om de oude 

schuren af te breken ten gunste van het 

buitengebied en Jappie en Elly kregen een 

vergunning om even verderop een nieuwe woning 

te bouwen. Inmiddels 

wonen zij er al weer 2 

jaar erg naar hun zin. 

 

Zij zijn regelmatig op 

pad en vinden het 

heerlijk om gewoon 

thuis te zijn. Elly mag 

graag handwerken, ze is 

nu bezig met quilts 

maken en er is een 

prachtig Fries kostuum 

gemaakt. Ook is ze lid 

van de bridge 

vereniging in 

Bakkeveen. 

Marion Duran  Het nieuwe landhuis van Jappie en Elly Stuiver aan de Mandewijk 
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Nieuw  

bij ons in het dorp 
 

 Annemarie en Gert-Jan 

Door: Bob Waisfisz 

 

Sam’s pannenkoekerij is niet meer. 

Daarvoor in de plaats is Bakkeveen het 

Doolhofpark en Bospaviljoen rijker 

geworden; zie www.doolhofpark.frl  

 

Annemarie Dekker en Gert-Jan Uithof zijn 

de nieuwe uitbaters, naar eigen zeggen 

vijfentwintig jaar gelukkig “niet getrouwd”. 

M.a.w. Bakkeveen is gelukkig een echt en 

ondernemend paar rijker geworden samen met 

twee pronte dochters. Een heel avontuurlijk stel 

dat, als alles goed gaat, zich blijvend in Bakkeveen 

wil vestigen na al hun omzwervingen, want dat zijn 

er vele. Maar, ja we worden allemaal een dagje 

ouder, dus wellicht moeten ze langzaamaan wat 

minder aan de kriebels gehoor geven. 

 

Annemarie heeft in 1971 te Gorredijk het licht 

gezien. Zij heeft in 1993 de Pabo te Drachten met 

goed gevolg afgesloten. Daarna heeft zij, voor 

zover zij niet in het buitenland verbleef in 

Vledderveen voor de klas gestaan. Met één 

uitzondering: zij heeft ook 6,5 jaar op Bonaire les 

gegeven. Bonaire is onderdeel van het koninkrijk 

der Nederlanden geweest en nu is het zelfs een 

speciale Nederlandse gemeente geworden. Dus 

Bonaire kan niet tot het buitenland worden 

gerekend.   

 

Gert-Jan is te Noordwolde in 1969 geboren. Hij 

heeft de middelbare hotelschool te Zwolle en 

Leeuwarden gevolgd en is beroepshalve kok. Wat 

een kok allemaal niet vermag, althans in het geval 

van Gert-Jan…………… 

Na zijn dienstplicht is Gert-Jan beroepsmilitair 

geworden. Hij heeft vier jaar bij de marine op, of 

moet ik zeggen “in”, een onderzeeboot als kok 

gewerkt. Omdat het leven en werken in een 

onderzeeboot gevaarlijk kan zijn, moet je wel wat 

in je mars hebben.  

 

De keuring is heel streng. Je moet heel goed in 

een klein team kunnen samenwerken, je moet 

stressbestendig zijn en goed in je vel zitten en je 

moet wanneer zich een crisis aandient veel 

verantwoordelijkheid aankunnen. Mocht het 

namelijk mis gaan, dan je moet je allround 

inzetbaar zijn. M.a.w. je moet heel veel van zo’n 

onderzeeër afweten en je moet ook van alles en 

nog wat kunnen bedienen.  

Het is wel eens mis gegaan. Niet dat Gert-Jan dat 

trots zit te vertellen. Ik moet het er echt 

uittrekken, want ondanks zijn robuuste uiterlijk is 

Gert-Jan een bescheiden mens.  

 

Terwijl Annemarie haar partner op het havenhoofd 

opwachtte ramde de onderzeeër een sleepboot in 

de haven van Den Helder. De kapitein van de 

sleepboot lette even niet op, maar ja, zo’n 

onderzeeboot steekt natuurlijk ook maar een 

stukkie boven het water uit. Weet die 

sleepbootkapitein veel? Zag de periscoop voor een 

afgedreven camera op telescooparm aan, zo eentje 

waar je een selfie mee maakt. 

Ook heeft Gert-Jan brand aan boord meegemaakt 

als gevolg van een olielekkage waarna de olie vlam 

vatte. Dat was nog een stuk gevaarlijker. Zo’n 

brand is meestal snel geblust, maar het venijn zit 

in de mogelijke rookontwikkeling. 

 

Daarna heeft Gert-Jan het wat rustiger aangedaan. 

Ze namen het “Luifeltje” in Wilhelminaoord over; 

een snackbar met “petit restaurant”. Samen 

hebben ze daar zes jaar lang de scepter gezwaaid. 

In die tijd stond Annemarie niet voor de klas. Na 

die zes jaar begon het te kriebelen en zijn ze naar 

Portugal geëmigreerd om daar iets op te zetten. 

Dat was evenwel van korte duur vanwege alle 

bureaucratische regeltjes waar ze tegenaan liepen. 

Het was de tijd dat de Euro net was 

geïntroduceerd. Daar bleek Portugal nog helemaal 

niet klaar voor te zijn.  

Dus na een paar maanden waren ze weer terug in 

Noordwolde. Gert-Jan werd arbeidstherapeut in 

een T.B.S. kliniek. En oh ja, daarna heeft hij ook 

nog 1,5 jaar voor het COA gewerkt, terwijl 

Annemarie weer braaf voor de klas stond. 

 

Maar ja, het begon alweer te kriebelen. Dus gingen 

ze naar Oostenrijk waar ze 4 jaar lang een hotel en 

après-skibar runden. Wat daar soms in die 

bekende kleine kamertjes gebeurde na het après 

vertelt het verhaal niet. Uw interviewer heeft vaak 

geskied, maar echte skiërs mijden dat après-

gedoe, dus ik kan u er niets uit eerste hand over 

vertellen en Gert-Jan wilde het slechts aanstippen. 

 

Het is om de kinderen, maar anders zaten zij nu 

nog in Oostenrijk. Wanneer er een goede winter 

was behoefden ze maar 115 dagen per jaar te 

werken. Je werkte dan wel 15 à 16 uur per dag  
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zeven dagen in de week, maar daarna kon je 

uitrusten. Kennelijk zijn er veel teveel kamers in 

de zomer in Oostenrijk beschikbaar. Uitrusten 

betekende vaak naar Italië gaan. Over de bergen 

was het klimaat namelijk aanzienlijk plezieriger 

dan in Oostenrijk. Dus dan zaten ze bijna elk 

weekend te luieren en te genieten; “la dolce far 

niente” ofwel “het heerlijke niets doen”. 

 

Maar voor de dochters was het beter om onderwijs 

in het Nederlands te kunnen volgen. Dus gingen ze 

naar Bonaire. Bonaire? Annemarie kon als 

leerkracht in Bonaire aan de slag, vandaar. hebben 

daar een klein appartementsgebouw geëxploiteerd 

en, ja hoor, Gert-Jan heeft daar als groepsleider in 

de gevangenis gewerkt. Of dat soms niet gevaarlijk 

was? Op tachtig lokale krachten waren er vijf 

Nederlanders werkzaam. Zeker ’s nachts, als er 

plotseling bonje was, en Gert-Jan de leiding had, 

waren er inderdaad soms wel angstige momenten. 

Je wist tenslotte nooit of jouw lokale collega niet 

toevallig bevriend waren met iemand die was 

doorgedraaid. Je wist tenslotte nooit of jouw lokale 

collega niet de neef was van iemand die zo 

gewelddadig was dat hij in de houtklem moest 

worden genomen, of erger…………….  

 

Ze hebben daar 6,5 jaar gewerkt. Ook nu weer zijn 

ze vanwege het onderwijs voor hun twee  

dochters naar Nederland teruggegaan. Dat was 

begin van dit jaar toen ze waren gevraagd om het 

stadscafé van Stavoren nieuw leven in te blazen. 

Het toekomstperspectief van het stadscafé zag er 

evenwel belabberd uit. Toen zich dus de 

mogelijkheid voordeed om Sam’s pannenkoekerij 

over te nemen was het besluit snel genomen. Ze 

hebben het restaurant begin juli overgenomen en 

bivakkeren nu nog op een camping op zoek naar 

een huis. 

 

Met zo’n ondernemend stel mogen wij heel wat 

verwachten. Annemarie is een aardige, charmante 

en kordate gastvrouw. Gert-Jan is een 

geroutineerde kok die in een oogwenk een maaltijd 

op tafel tovert.  Voor de goede orde: Ze serveren 

uitdrukkelijk geen pannenkoeken, maar een 

eenvoudige en eerlijke maaltijd voor een 

schappelijk prijs.  

 

Er is weer een terras met zitjes. Honden, voor 

zover aan de riem, zijn binnen toegestaan. Het 

restaurant richt zich tenslotte op iedereen, maar 

met name op gezinnen met kinderen en niet te 

vergeten met hond.  

 

Kinderen mogen in de speeltuin spelen en in één 

van de drie doolhoven verdwaald raken tegen 

slechts een kleine vergoeding, wat eerder niet 

mocht. M.a.w. men hoeft er niet te eten om de 

kinderen uit te laten. Mochten kinderen de uitgang 

van al die doolhoven niet weten te vinden en 

mochten de ouders de ingang niet weten te vinden 

dan is er nog altijd de uitkijktoren die 

uitkomst biedt. Dus alles is goed voor 

elkaar. 

 

Wij wensen Annemarie en Gert-Jan 

veel succes toe. Dat zal overigens 

best wel lukken, na de grote 

opknapbeurt zowel in en om hun 

restaurant als ook van het Dúnsân-

gebied voor hun restaurant in 

combinatie met hun ondernemerszin.   

 

Bob Waisfisz
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Uit de praktijk van de notaris 
 

Mantelzorgende kinderen en 

ouders onder één dak? 
 

Het samenwooncontract. Onmisbaar voor 

mantelzorgende kinderen die met hun ouders 

onder één dak wonen. 

De zorg voor ouderen komt steeds meer voor 

rekening van mantelzorgers. Meestal zijn dat de 

kinderen, die dan ook vaker samen met hun 

ouders in één huis gaan wonen. De bedoeling is 

goed, maar er zijn wel belangrijke zaken waar u 

aan moet denken als u kiest voor een gezamenlijke 

woonoplossing. 

 

Was een hypotheek maar net zo makkelijk te 

delen als een huis... 

Natuurlijk begint alles met de beslissing wáár u 

gaat samenwonen, maar het is net zo belangrijk 

hoe u dat financieel regelt. Een huis met een 

'voor'- en 'achterhuis', kan vaak eenvoudig in 

tweeën worden gedeeld. Maar financieel is het 

meestal niet zo makkelijk. Als er bijvoorbeeld een 

hypotheek op het huis zit, kan samenwonen ten 

koste gaan van een deel van de 

hypotheekrenteaftrek. Ook moet de bank 

toestemming geven als er familie in uw huis komt 

wonen. Ook als dat uw eigen moeder is. 

 

 

 

Wat gebeurt er als uw vader of moeder 

overlijdt?  

Een sterfgeval is altijd verdrietig. Maar het kan ook 

grote gevolgen hebben voor uw woonsituatie. Zo is 

het belangrijk als u samen in een huurhuis woont, 

om aan de verhuurder te vragen of u op het 

huurcontract kan worden bijgeschreven. Anders 

moet u aantonen dat er sprake was van een 

'gemeenschappelijke huishouding' om in het huis 

te blijven wonen. Als het om een koophuis gaat, 

kunt u via een testament regelen dat u in het huis 

mag blijven wonen. Anders bent u afhankelijk van 

afspraken met andere erfgenamen. Vaak een 

recept voor familieruzies. 

 

Met een samenwooncontract van Netwerk 

Notarissen is alles goed verzorgd.   

Speciaal voor samenwonende ouders en kinderen, 

heeft Netwerk Notarissen een samenwooncontract 

ontwikkeld. Hierin kunt u duidelijke afspraken 

maken over de kostenverdeling en de juridische 

basis onder uw huishouding. Van groot belang als 

uw ouders toch naar een verpleeghuis gaan of 

overlijden.  

 

Meer informatie over het samenwooncontract? 

Neem dan contact met ons op. 

 

 

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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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 op 14 sept 2016 weer 

met workshops Popkoor o.l.v. Marjan  Holtrop. 

(8 woensdagavonden: 14 september, 28 

september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 

23 november, 7 december en 21 december)  

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. 

We zien je graag op de woensdagavond om 

20.00 uur in Dúnhoeke te Bakkeveen. 

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 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
mailto:marjanholtrop@tele2.nl
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SCW in Bakkeveen, een nieuwe toekomst! 

 
Voor wie het niet weet: SCW staat voor Sociaal 

Cultureel Werk. De ouderen van nu weten hoe 

geliefd het sociaal cultureel werk was in de jaren 

zestig en zeventig. Het Beaken was toen het 

middelpunt van allerlei activiteiten voor 

verschillende doelgroepen. Het SCW heeft zo op 

zeer verschillende manieren bijgedragen aan het 

welbevinden van de inwoners van Bakkeveen en 

omgeving. Vele vrijwilligers hebben hieraan 

bijgedragen en een aantal doen dat nog. Wel is 

sprake van een afname van activiteiten terwijl er 

wel geld is en de accommodatie wordt 

gesubsidieerd door de gemeente. 

 

Enkele mensen zijn bij elkaar gaan zitten om te 

bespreken wat mogelijk is om het SCW weer 

verder te ontwikkelen. Is er behoefte aan? 

Volgens de “denktank”, een groepje bestaande uit 

Annemarie Bongers, Ine Jansen, Emy Hoogenboom 

en Jan van Dalen, zijn er veel mogelijkheden.  

 

Bakkeveen is rijk aan verenigingen die allemaal 

een eigen doelstelling hebben. Als SCW kunnen we 

die verenigingen ondersteunen door het 

gezamenlijk organiseren van activiteiten. 

We gaan uit van verschillende doelgroepen: 

 Ouderen 

 Jongeren 

 Kinderen 

 Andere groepen 

Als opdracht zien we: gemeenschapszin 

bevorderen door middel van activiteiten zodat 

Bakkeveen voor iedereen leefbaar blijft. We denken 

aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur 

(muziek, toneel etc.), natuur en ICT. 

 

Uitgangspunt: samenhang en samenwerking 

bevorderen van al bestaande clubs en daarbij ook 

de omliggende dorpen betrekken.  

We gaan uit van de eigen vaardigheden: voor en 

door de inwoners. 

Als eerste activiteit wordt in oktober een cursus 

opvoeden georganiseerd voor ouders en 

verzorgers van kinderen van de basisscholen. 

Sietske Russchen uit Bakkeveen, zal deze cursus 

begeleiden ( zie op de volgende pagina). 

De kinderclub zal ook weer draaien op de 

woensdagmiddag. 

 

We denken ook aan bijeenkomsten om de 

mogelijkheden van de mobiele telefoon beter te 

benutten. We hebben al twee mensen die daar een 

rol in willen spelen. Bediening van de tablet is ook 

zo’n thema.  

Een gezamenlijk aanbod van de sportverenigingen 

voor jongeren is ook een mogelijkheid. 

Er wordt ook gewerkt aan een cursus 

gastheerschap, in eerste instantie bedoeld voor 

de vrijwilligers van het TIP, maar bij succes ook 

toepasbaar voor vrijwilligers bij verenigingen en 

organisaties. 

Kortom mogelijkheden genoeg, er is een ruimte en 

er is geld! 

Bij ruimte denken we ook aan andere 

mogelijkheden dan alleen de zaal van SCW-

Dúnhoeke. De plek moet passen bij de activiteit. 

 

Samenvattend:  

We proberen een nieuwe impuls te geven aan het 

SCW. 

We organiseren activiteiten zoals de cursus 

opvoeden in oktober. Zie elders in dit blad. 

We organiseren een ”cursus” mobiele telefonie, 

daarvoor zoeken we nog jongeren die samen met 

volwassenen hierin een rol kunnen spelen. Het is 

mogelijk hiervoor een vergoeding te geven. 

 

We zoeken mensen die mee willen denken in te 

vormen werkgroepen die rond een bepaald 

thema activiteiten willen organiseren. 

 

Zin gekregen om mee te werken of heeft u goede 

ideeën, mail even naar info@bakkeveen.nl   

 

Emy Hoogenboom 

mailto:info@bakkeveen.nl
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Opvoeden en zo 
Een cursus voor ouders van kinderen in de basisschool leeftijd. 

 

Opvoeding van kinderen 

Opvoeden van kinderen is leuk, maar kan soms 

ook moeilijk zijn. Iedere ouder heeft wel eens te 

maken met vragen of moeilijkheden in het contact 

met zijn/haar kind(eren). Dat kan bijvoorbeeld 

gaan over: 

 Hoe komt het dat mijn kind niet luistert? 

 Hoe ga ik om met de driftbuien van mijn kind? 

 Het lijkt wel of ik alleen maar politie agent 

ben. 

 Hoe kan ik een betere band met mijn kind 

krijgen? 

 

Programma  

De cursus Opvoeden en zo is een praktische 

cursus en gericht op alledaagse opvoedsituaties. U 

krijgt informatie over opvoeden en we gaan met 

elkaar in gesprek over uw vragen en lastige 

opvoedsituaties. We oefenen een aantal praktische 

vaardigheden,  waar u thuis verder mee kunt. Na 

afloop van de cursus heeft u meer kennis van 

opvoeden en meer (zelf)vertrouwen in het contact 

met uw kind(eren).  

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

 Een positief contact opbouwen met je kind 

 Aandacht geven en prijzen 

 Grenzen stellen en verbieden 

 Omgaan met negatief gedrag  en  

 Goed voor jezelf als ouder zorgen  

 

Voor wie is deze cursus? 

Opvoeden en zo is voor alle moeders en vaders  

van kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar).  

Groepsgrootte 8 - 12 ouders. 

 

Praktische informatie 

Wanneer 4 donderdagavonden van 20.00 uur 

tot 22.00 uur. 

 13 en 27 oktober, 4 en 18 

november 2016  

Waar  dat wordt nog bekend gemaakt. 

Kosten  € 20,-- per persoon in totaal. 

Opgave Sietske Russchen, (0516)541464. U  

kunt ook bellen voor meer informatie.

  

Sietske Russchen 

 

Door het Sociaal Cultureel Werk ben ik 

gevraagd een cursus over opvoeden te 

geven. Mijn naam is Sietske Russchen en ik 

werk o.a. als Pedagogisch Gezinsbegeleider 

in Groningen. In dit werk  help ik ouders die 

vragen en/of moeilijkheden hebben bij de 

opvoeding van hun kinderen. Daarnaast geef 

ik trainingen over onderwerpen die te maken 

hebben met opvoeden. Dit werk doe ik 

inmiddels ruim 10 jaar en met veel plezier.  
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Open Dagen:   

Herfst-en Kerstworkshops 
 

 vrijdag 9 23 september &  

 zaterdag 10 24 september a.s. 
(uitgesteld vanwege familieomstandigheden) 
 

 

Op beide dagen kunnen de voorbeelden 

van de nieuwe workshops worden 

bekeken en je kunt je ook direct 

opgeven. 
 

Bovendien maak je kans op het winnen 

van een gratis workshop! 

 

Open op: 

 vrijdag van 9.30 - 17.30 uur en  

 zaterdag van 9.30 - 16.00 uur. 

 

Graag tot ziens...... 

Koffie en thee met wat lekkers staan 

klaar! 

www.dewylderoas.nl 

Weverswal 4, Bakkeveen. tel. 0516 - 

541128 
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VIEKA: Voor Ieder Een KAns!!!!s  
 

Even voorstellen: 

Wij zijn Binne en Muriël, woonachtig in het 

prachtige Bakkeveen en beide werkende in de zorg. 

Al jaren het idee om iets voor onszelf te beginnen, 

maar wat? Vorig jaar konden we onze wens in 

vervulling laten gaan en zijn we een webshop 

gestart, genaamd VIEKA: Voor Ieder Een 

KAdo!   

Hierin verkopen wij producten die gemaakt zijn 

door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Unieke producten waarin mensen stapje voor 

stapje, onder professionele begeleiding, leren (een 

onderdeel van) deze producten te maken! 

 

 

 

Begin dit jaar wilden wij graag uitbreiden met 

werk-/ leerplekken voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt.  

Na maanden van onderzoek en contacten leggen, 

zijn wij in augustus officieel een stichting gestart; 

stichting VIEKA: Voor Ieder Een KAns!!!  

 

Wij bieden werk- leerplekken aan voor mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij kun je denken 

aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke 

beperking of mensen vanuit de participatiewet.  

 

 

We gaan de werkzaamheden zoveel als mogelijk in 

het dorp Bakkeveen uitvoeren. Participeren in de 

samenleving door te leren van en werken met de 

activiteiten en werkzaamheden die hier in deze 

prachtige omgeving zijn.  Wellicht kunnen we, waar 

mogelijk, mensen weer op weg helpen naar een 

betaalde baan.  

 

We werken in kleine groepen, waardoor er 

aandacht is voor iedereen en zoveel als mogelijk 

aansluiten bij ieders wensen en talenten.  

 

Momenteel hebben we contacten met 

recreatiecentrum Dúndelle en 

Natuurmonumenten! Hier zijn werkzaamheden te 

doen op gebied van facilitair/schoonmaak, 

groenvoorziening en horeca.  

 

De werkzaamheden zullen enigszins variëren in 

de verschillende seizoenen. Wanneer het een 

keer slecht weer is, wordt er de mogelijkheid 

geboden om creatief aan de slag te gaan voor de 

locaties of de webshop. 

 

We zijn nog op zoek naar mensen. Heb je een 

pgb of een andere indicatie en bent woonachtig 

binnen een straal van ongeveer 20 km van 

Bakkeveen. Neem dan vrijblijvend contact met 

ons voor meer informatie! Ons mailadres is 

info@viekazorg.nl.  

 

Of kijk eens op onze website: 

www.viekazorg.nl  (werk- leerplekken) 

www.vieka.nl (webshop) 

 

We zijn ook te vinden Facebook en Twitter. 

 

Wij hebben er zin in!! 
 

Groeten Binne en Muriël 
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Natoer Nijs 
Overzicht:  juli /augustus 2016 

 

Deze tijd van het jaar, ik schrijf 31 augustus, 

treden er veranderingen op in o.a. de 

vogelbevolking. De najaarstrek is namelijk al in 

volle gang.   

Vooral in de vroege ochtenduren loont het kijken 

op een goede locatie in het veld, de moeite. Ook ’s 

avonds is de trek weer op te merken.  In de 

ochtend is er op goede dagen met vooral 

zuidoosten wind veel trek van Graspieper, Vinken, 

Lijsters, Leeuweriken, Zwaluwen enz, terwijl vooral 

in de avond wel steltlopers overtrekken. Overdag 

bij goede thermiek zie je dan hoog overtrekkende 

roofvogels als Buizerd, Wespendief, Boomvalk en 

Ooievaars. 

Deze natte zomer betekent dat er al veel 

paddenstoelen aanwezig zijn, vooral in de wat 

nattere bosgedeelten. 

 

Hieronder een greep uit waarnemingen in 

onze omgeving. 
 

Vogels  

In juli en begin augustus in het dorp enkele 

frequent roepende Ransuilen. De vogels lijken 

ergens in de directe omgeving te hebben gebroed. 

Soms hoorde je ook jonge Bosuilen er doorheen 

roepen. Prachtig dat dat hier nog kan. Vlakbij huis 

wel wat lawaaierig, maar ach…. 

 

De Ooievaars op het vorig jaar geplaatste nest 

hebben geen jongen zien opgroeien. Wel zagen we 

regelmatig een zestal vogels rondcirkelen. 

 

Wespendieven zijn lastig te inventariseren. 

Onderzoeker Christiaan de Vries meldt een tweetal 

broedgevallen en mogelijk nog een derde. Er werd 

zeer regelmatig “gepost”, maar zekerheid werd niet 

verkregen. Momenteel worden ook hoog 

overtrekkende Wespendieven gezien die naar het 

zuiden trekken.  

IJsvogels op diverse plekken, zoals 

Duurswouderheide, Koningsdiep en andere plassen 

en vijvers. 

Een Rode Wouw werd enkele malen 

waargenomen tijdens posten voor Wespendieven. 

Een paartje Kleine Plevier heeft gebroed bij de 

Pupedobbe. Later werd er een jonge vogel gezien. 

 

Dagvlinders 

Toch nog Argusvlinders en wel op de 

Merskenheide. De soort is landelijk gedecimeerd in 

aantal. Gebruikelijke aantallen van Atalanta, Kleine 

Vos en Dagpauwoog werden gezien.  

 

Planten 

Op een locatie weer de Rode Dophei. 

 

Libellen 

Meldingen van Tangpantserjuffer,  

Venwitsnuitlibel, Venglazenmaker. Ook Vroege 

Glazenmaker, Blauwe Glazenmaker en bruine 

Glazenmaker werden gezien, vooral omgeving 

Slotplaats. Bij het Koningsdiep werden een of 

enkele Weidebeekjuffers gezien.   

 

Tip: 

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. 

  

Wespendief 

mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Iets over biodiversiteit... 
 

Wat is biodiversiteit en wat is de stand van 

zaken? 

Vrij vertaald betekend bios “leven” en biodiversiteit 

betekend dus de variatie in levensvormen. Het 

spreekt ook voor zich dat verschillende vormen van 

leven duurzaam in stand gehouden worden 

wanneer er sprake is van gesloten kringlopen of 

ecosystemen.  

 
Goed functionerende ecosystemen leveren 

onophoudelijk producten en diensten die onmisbaar 

zijn voor mensen. Verlies aan biodiversiteit is dus 

meer dan alleen het verlies van (bedreigde) 

soorten. Hoe minder oorspronkelijke soorten, hoe 

onstabieler het ecosysteem. De functies van een 

ecosysteem worden ecosysteemdiensten 

genoemd. Een ecosysteemdienst kan het leveren 

van voedsel, brandhout, medicijnen en 

drinkwater zijn. Ook het zuiveren van lucht en 

water, het bestuiven van gewassen, het 

vasthouden van grond, het opslaan van koolstof 

en het reguleren van de temperatuur vallen 

onder het begrip ecosysteemdiensten.  

 

Ecosysteemdiensten zijn bijvoorbeeld belangrijk 

voor recreatie en geven identiteit aan een plek. 

Denk bijvoorbeeld aan de recente discussie over 

“Landschapspijn”  in Friesland; het verlies aan 

weidevogels en de kruidenrijke graslanden. Het is 

dus zaak biodiversiteit te beschermen en zo ons 

‘life support system’ in stand te houden. Zo 

kunnen we blijven profiteren van de producten en 

diensten die ecosystemen ons leveren. 

 

Om meer te weten te komen over de stand van 

zaken voor wat betreft de biodiversiteit in 

Nederland en Europa is de site van het 

“Compendium voor de leefomgeving” (CLO), 

www.CLO.nl , een samenwerkingsorgaan tussen 

het Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal 

bureau voor de statistiek(CBS) en de Universiteit 

van Wageningen (WUR) uiterst nuttig. Hun 

doelstelling is om met wetenschappelijke 

onderbouwde feiten en cijfers op het gebied 

van natuur, milieu en ruimte de 

maatschappelijke discussie voor te maken 

(beleids)keuzes te ondersteunen. Op hun 

website zijn vrij te gebruiken relevante 

gegevens te vinden welke meer vertellen over 

de stand van zaken aangaande de 

biodiversiteit in Nederland en andere 

Europese landen. 

 

Druk op biodiversiteit in Nederland is 

hoogste van de EU 

Verlies aan habitat (leefgebied van een 

organisme of een levensgemeenschap) door 

landbouw en verstedelijking is de 

belangrijkste oorzaak voor het historisch 

opgebouwde 

verlies aan biodiversiteit in Nederland.  

Verlies wat is ontstaan door zowel areaalverlies als 

ook door milieudruk en versnippering. In de 

wetenschap dat 70% van het Nederlands 

landoppervlak agrarisch gebruikt wordt, dan wordt 

duidelijk waarom er sprake is van versnippering 

aan habitat. Werkzaamheden als ruilverkavelingen 

ten bate van het landbouwareaal hebben voor een 

terugloop in biodiversiteit gezorgd. 

Verwacht wordt dat de nu nog bescheiden druk van 

klimaatverandering op de Nederlandse 

biodiversiteit in de toekomst zal toenemen 

(Verboom et al., 2010). De in Nederland 

resterende biodiversiteit is het laagste van alle EU 

lidstaten. 

 

Sterke afname van de Nederlandse 

biodiversiteit:  

Zie digitale versie van de Slûswachter voor goed 

leesbare grafiek. 
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In Nederland daalde de biodiversiteit van ruim 40% 

in 1900 tot ongeveer 15% in 2000. De 

biodiversiteit is hier uitgedrukt als MSA: Mean 

Species Abundance. Een MSA van 15% betekent 

dat de populaties van inheemse planten- en 

diersoorten gemiddeld een omvang hebben van 

15% van de natuurlijke situatie. De MSA geeft dus 

weer hoeveel oorspronkelijke biodiversiteit nog 

over is.  

 

In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan 

kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen tot 

ca. 15% van de oorspronkelijke situatie. Het verlies 

aan biodiversiteit is daarmee aanzienlijk groter dan 

elders in Europa en de wereld. Het laatste 

decennium is, mede door natuurontwikkeling, in 

Nederland de afname in biodiversiteit afgeremd. 

Onzekere factor is daarbij de berekening voor het 

agrarisch gebied, waarvoor geen meetnet 

beschikbaar is. Met de wijziging in de opzet van het 

(gesubsidieerde) natuurbeheer komen meer 

gegevens boven tafel. De hamvraag is of deze 

nieuwe vorm van beheer t.o.v. de voorgaande 

vorm in het belang van de biodiversiteit beter gaat 

werken. 

 

In Nederland blijkt dat het areaal natuur door de 

actieve aanleg in de laatste decennia is 

vooruitgegaan. Sinds 1994 is in Nederland de 

gemiddelde kwaliteit van veel typen natuur echter 

achteruitgegaan, dit ondanks verbetering in 

milieucondities. Metingen aan afzonderlijke soorten 

laten zien dat die soorten welke hoge eisen stellen 

aan hun leefomgeving, nog steeds achteruitgaan. 

De populatieomvang van diersoorten en 

paddenstoelen van de bedreigde Rode Lijst neemt 

nog steeds af.  

 

Nieuwe meetwijze voor biodiversiteit. 

Naast de MSA is door het Compendium voor de 

Leefomgeving sinds 2014 een nieuwe graadmeter 

in de vorm van de Living Planet Index (LPI) 

geïntroduceerd. Sinds 1990 is dankzij het 

toegenomen aantal waarnemingen meerdere 

verdiepingsslagen mogelijk geworden. Duidelijk (en 

actueel) voorbeeld is de afname van weidevogels 

voornamelijk als gevolg van de intensivering van 

de landbouw. Ook de terugloop in de bijenstand 

wat door meerdere nog niet allemaal vaststaande 

ontwikkelingen wordt veroorzaakt. 

 

Wettelijke bescherming flora en fauna ten 

behoeve van de biodiversiteit. 

Nederlandse landschappen en de flora en fauna 

worden door de Natuurbeschermingswet, Flora en 

Faunawet en de Boswet beschermd. Genoemde 

wetten zijn ondergebracht in de nieuwe Natuurwet 

welke naar verwachting per 1 januari 2017 van 

kracht wordt. De Natuurschoonwet faciliteert door 

middel van een belastingvoordeel de 

instandhouding van landgoederen. 

 

De gekraagde roodstaart staat min of meer 

symbool voor de onlangs onderzochte rijkdom aan 

vogels in de Noordelijke Friese Wouden maar is 

qua dichtheid  afgenomen. 

 

Bijen als één van de graadmeters voor het 

verlies aan biodiversiteit. 

Dat het niet goed gaat met de bijen is inmiddels 

herhaaldelijk onder de aandacht gebracht. Zo vaak 

dat de boodschap aan kracht lijkt in te boeten 

terwijl het niet meer de vraag is óf we de 

leefomgeving voor bijen moeten verbeteren, maar 

hoe we dat kunnen en vooral ook moeten doen. 

 

Bijen zijn onmisbaar bij de bestuiving van de 

gewassen. In de afgelopen decennia is de sterfte 

van de honingbij gestegen van 10% naar 25% per 

winter. Dit heeft verregaande gevolgen voor 35% 

van de voedselvoorziening. Naast de honingbij 

gaan de aantallen solitaire (wilde) bijen en 

hommels ook achteruit. Sommige soorten zijn 

uitgestorven. Dit heeft verregaande gevolgen voor 

de biodiversiteit. Door het uitsterven van 

bijensoorten, zullen de door hen bestoven planten 

in de natuur ook in aantal achteruit lopen. De 

oorzaak van de achteruitgang van de bijen wordt 

veroorzaakt door meerdere factoren. Chemische 

bestrijdingsmiddelen en een (vooral periodiek) te 

beperkt voedselaanbod zorgen voor extra 

vatbaarheid onder honingbijen voor ziektes als 

varroamijt en nosema schimmel met een hoog 

sterfteaantal als gevolg. Voor de hommel en de 

solitaire bij speelt naast een gebrek aan voldoende 

voedsel ook de beperkte aanwezigheid van 

geschikte nestgelegenheid een rol in de 

achteruitgang.  

 

Voor veel interessante informatie over bijen en 

andere insecten verwijs ik u graag naar de site van 

de stichting EIS. Ook de bijenstichting kan u veel 

meer duidelijk maken hoe de wilde bijen in hun 

levenscyclus beschermd en geholpen kunnen 

worden.  
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Biodiversiteit het grootst in steden. 

Wat niemand verwachten zou, maar uit metingen 

en onderzoek is gebleken dat de biodiversiteit in de 

steden het hoogst is. De variatie in habitats 

(leefomgeving) is daar t.o.v. het platteland groter. 

In grotere steden trekken dieren al de parken in. 

De discussie over “landschapspijn” heeft wat dat 

betreft voor Friesland  al veel duidelijk gemaakt. 

De natuur waarover wij beschikken herbergt veel 

van hetzelfde, is versnipperd en staat nog steeds 

onder druk van landbouw en ook recreatie. Hypes 

als “Pokemon-go”en geo-caching houden geen of 

weinig rekening met de bescherming van de 

natuur. Om meer variatie te krijgen moeten wij 

gunstige basisvoorwaarden scheppen op plaatsen 

welke zich daar voor lenen. Met niets doen krijg je 

ook natuur echter nog meer van hetzelfde. Om 

basisvoorwaarden te creëren is het soms 

noodzakelijk om fouten welke wij in het verleden 

gemaakt hebben terug te draaien en 

herstelmaatregelen toe te passen ondanks dat het 

voor sommige mensen welke de 

ruiverkavelingswerkzaamheden van nabij hebben 

meegemaakt moeilijk te begrijpen valt. 

 

Hoe u zelf de biodiversiteit in uw tuin kunt 

nastreven. 

Als u voldoende geïnspireerd bent en de behoefte 

hebt om zelf wat aan de biodiversiteit in uw eigen 

tuin te doen kunt u om te beginnen een paar van 

de volgende uitgangspunten hanteren: 

1) Voedselarm=soortenrijk. Voedselarme gronden 

hebben veelkleurige soorten en kosten minder 

energie, geld en arbeid in het onderhoud. 

2) Wilde planten hebben voorrang omdat deze 

sterker zijn en 

meer dieren 

aantrekken. 

3) Groenafval 

van vandaag is 

het voedsel voor morgen. (in de natuur heb je 

geen afval) Houtsnippers en compost 

vervangen meststoffen, verbeteren de 

gezondheid van planten waardoor er minder 

uitval is. 

4) Minder verzorging resulteert in meer 

soortendiversiteit. In veel levensbehoeften van 

dieren, zoals egels, kan voorzien worden door 

de bladeren, oud hout en wat verdwaalde 

stenen te laten liggen en wat minder 

onderhoud te plegen. 

5) Op de natuur afgestemd waterbeheer. 

Regenwater zou zoveel mogelijk direct moeten 

kunnen infiltreren in de bodem. 

6) Etc. 

 

Natuurlijk zijn er veel meer te hanteren 

uitgangspunten zoals het toepassen van vrucht en 

besdragende heesters en bomen. 

Plant voor de bijen niet alleen nectar leverende 

planten maar ook waardplanten waar bijen in hun 

biotoop ook belang bij hebben.  

Zo zijn er heel veel ecologische uitgangsprincipes 

waar bij de inrichting en het beheer van onze 

leefomgeving rekening mee gehouden zou moeten 

worden om daarmee de biodiversiteit op te krikken. 

 

Douwe Klijnstra 

Natuerferiening Bakkefean e.o. 
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Daghap
 

Donderdag 8 sept Lasagne 

  

Donderdag 15 sept Sperziebonenschotel 

 

Donderdag 22 sept Nasi à la Brink 

 

Donderdag 29 sept Pasta Carbonara 

 

Donderdag 6 okt Verrassingsstamppot 

 
  

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 

Oant sjen  
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ANBO-nieuws 
 

Beste mensen, 

De zomer hebben we er voor een 

groot gedeelte opzitten al hoop ik nog 

wel op en paar mooie dagen.  In elk 

geval zullen de meeste vakanties wel 

voorbij zijn en daarom gaan we weer 

denken aan het winter programma 

voor de ANBO.   

 

Gelukkig is het gelukt om elke maand 

weer iets te bedenken, maar we 

starten met het ANBO programma pas 

in oktober.  Toch wil ik u wijzen op 

een gezellige middag in de Wier te 

Ureterp voor iedereen op 

DONDERDAG 22 SEPTEMBER.  

Vorig jaar heeft het Platform daar ook een gezellige 

middag georganiseerd met muziek en die is goed 

bevallen.   

Let s.v.p. op nadere aankondigingen.   

Ik hoop u daar 22 september allen te begroeten.  

 

Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf 

 

Gezellige middag voor senioren 
 Shantykoor: de Skânsvrouwen uit 

Gorredijk 

 Trees van Rijsewijk vertelt met dia's over 

haar projecten in Nepal. 
donderdag 22 september, 14.00 uur 

in "de Wier" te Ureterp 

Gratis entree 

 

Pauze:  verloting voor Nepal 

 

Organisatie: Samen Weven aan het Leven 

(Anbo, Kerken, de Lijte,  Present, Plusbus, Rode 

Kruis , Timpaan, WMO en Zonnebloem) 

Vrijdag Omschrijving Aanvang Kosten 

21 oktober De Nije Knipers 14:30 uur € 4,-- 

18 november “Breng eens een 

zonnetje” 

14 uur € 4,-- 

16 december Hans de Liedjesman 14 uur € 4,-- 

20 januari De Dúnsjongers 

Bakkeveen 

14 uur € 4,-- 

17 februari Jaarvergadering met 

broodmaaltijd 

Voorafgaand: Jansjet 

de Vries met: “’t is 

stjerrend wier Heite”. 

15 uur € 10,-- 

 

€ 2,-- 

17 maart Spilersnocht uit 

Drachten 

14 uur € 4,-- 
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Dorpskoor de Dúnsjongers 

 
Beste dorpsgenoten,               

 

Donderdag 1 september beginnen we weer met  

onze repetities. 

We repeteren 3x per maand op donderdagavond in 

de grote zaal van Dúndelle. 

Aanvang: 20.00 uur. 

 

Doel van het koor is zingen met heel veel plezier.  

Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet, oud 

of jong want:                                               

“zingen geeft ontspanning en.... 

is gezond” 

 

Houdt u van zingen, dan bent u van harte welkom 

op een repetitieavond om te luisteren en mee te 

zingen.   

                                         

Ons koor staat onder leiding van 

onze dirigente:  

Janneke van der Meer.  

 

In samenwerking met de 

muziekcommissie is het repertoire  

vernieuwd. 

 

Met vriendelijke groet,           

Het bestuur van De Dúnsjongers 

 

                                                                           

Inlichtingen:  

 Jantien Mulder (0516) 541696 

 Coby Klijnstra  (0516) 850665 

 Jitske v.d. Iest Ureterp (0512) 303087 
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Diplomazwemmen Dúndelle 
 

Op woensdag 31 augustus en donderdag 1 

september was het weer zover. 

Na een zomerseizoen lang oefenen kon er weer 

diplomazwemmen georganiseerd worden voor 

verschillende diploma’s 

Namens het Nationaal Platform Zwembaden was 

dhr. Hans Winkels aanwezig. Engel Nijholt en 

Ingrid Klumper zorgden voor de organisatie en 

beoordeling. 

De volgende kinderen konden een diploma in 

ontvangst nemen, gefeliciteerd allemaal. 

 

Diploma A: 

Remco van Meekeren, Clara Alsteens, Julius 

Alsteens, Jessie Jagt, Wilco ten Hoven, 

Ryan Croes. 

Diploma B:  

Jorrin Louwes, Keano Wouda, Wouter van 

der Veer, Cynthia Hooyenga, Jesse Algra, 

Annemieke v.d. Meulen, Lisanne ten Hoven, 

Merel v. Lienen 

Diploma C:  

Annick Slofstra, Esmée v. Weert, Esmee 

Balm, Jente Louwes, Roelina Hoekstra, 

Grytsje Atsma, Douwe Atsma, Grietha v.d. 

Meulen 

Zwemvaardigheid I:  

Dnaique v.d. Mei 

Zwemvaardigheid II:  

Jelmer Rinzema, Tamara Bergsma, Lieuwe 

Spinder, Jonathan Dees, Femke Zijlstra, 

Danielle v. Veen 

Zwemvaardigheid III:  

Gjalt Spinder, Janiek Algra, Mirthe 

Veenstra, Jurre Oosterhof 

  

Vrijdag 2 september was er als afsluiting van het 

lesseizoen nog een spetterend zwemfestijn 

  

Wij wensen iedereen een goede winter en tot het 

volgende zomerseizoen. 

Het badpersoneel. 

  

 

Op de valreep 25.000 bezoekers 
 

De 25.000e bezoeker is een feit bij zwembad 

Dúndelle. 

Het weer liet ons het afgelopen zomerseizoen vaak 

in de steek, maar door de mooie zomerse week in 

de schoolvakantie ging de teller toch nog flink 

omhoog. 

Zo konden we op woensdag 31 augustus Marijke 

Zwaga verwelkomen als 25.000e bezoeker van het 

openluchtbad. 

Marijke Zwaga is al sinds 1968, de opening van het 

zwembad, een trouwe zwemster die zo’n 4 x per 

week haar baantjes komt zwemmen.  

 

Marijke Zwaga is altijd al erg betrokken geweest bij 

het zwembad, zo zat ze in de openingscommissie 

en voerde ze actie voor een verwarmd zwembad. 

Ze geniet dan altijd volop van het bewegen in het 

water, ook al is ze de jongste niet meer. 

 

Uit handen van Andries Nijboer ontving ze een 

bloemetje en een abonnement voor het seizoen 

2017 
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Sociëteit 55+ Bakkeveen 

 

Programma 2016-2017 
 

Woensdag Omschrijving Aanvang in 

Dúndelle 

14 september Bezoek aan museum ‘t Rieuw in Nuis.  

12 oktober Bingo  14 uur 

9 november Gerry Reinink en Riek de Vries-muziek en zang  14 uur 

21 december Kerstviering 14 uur 

11 januari 2017 Mevr. Luth met dia’s over IJsland 14 uur 

1 februari Toneeluitvoering 14 uur 

8 maart Dhr. Minkema met lezing en film over het Fryske Hynder. 14 uur 

12 april Gea en Gerrit –accordeon  en zang 14 uur 

17 mei Reisje  
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Kerkdiensten It Keningsfjild  
 

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

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

Zondag 18 sept.  

 

St. Piter Ureterp 09.30 uur ds. J.H. Verwaal en 

mevr. T. Hoogesteger 

Startzondag 

Zondag 25 sept. 

 

De Mande B’veen 09.30 uur ds. E.Rooseboom-

Drachten 

 

Zondag 25 sept 

 

Siegerswoude 09.30 uur ds H.Rietman-Assen 

 

 

Zondag 2 okt. 

 

St. Piter Ureterp 09.30 uur ds. J.H. Verwaal 

 

Dienst van It Keningsfjild & 

**Tienerdienst** 

Zondag 9 okt. 

 

De Mande B’veen 09.30 uur ds. F.deJong-

Heerenveen 

 

Zondag 9 okt. 

 

Siegerswoude 09.30 uur ds. J.H. Verwaal 

 

 

 
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.  www.itkeningsfjild.nl 

 

 

Een Waggel-eend 
 

Als een eend op het land loopt, ziet zijn wandelpas 

er een beetje vreemd uit. Hij gaat maar langzaam 

vooruit. Waggelen is het: grappig, maar niet snel 

of mooi. Zwemmen kan een eend al veel beter.  

Het ziet er ook beter uit dan de waggelende eend.  

 

Het meest in zijn element is de eend als hij vliegt. 

Klapwiekend vliegt hij omhoog. Eenmaal goed in 

de lucht, dan ziet de eend er elegant en sterk uit. 

Hij kan ook enorme afstanden overbruggen. Zou 

een eend zich zelf moeten beoordelen, dan zou de 

lopende eend maar een lage dunk van zichzelf 

hebben. Een paar meter waggelen, en hij weet het 

al: zo kom ik niet ver. Als de eend niet weet dat hij 

ook kan zwemmen, en zelfs enorm goed vliegen, 

zou de eend zichzelf  best wel zielig vinden. 

 

Mensen lijken  - denk ik – vaak op deze eend. 

Ikzelf tenminste heb wel tijden gekend dat ik dacht 

in sommige opzichten als een waggelende eend te 

zijn. Om een voorbeeld te noemen, aan financiële 

administratie had ik een behoorlijke hekel. Blauwe 

enveloppen lagen soms vele weken ongeopend op 

mijn bureau. Ik waggelende als een eend om de 

envelop heen, wanneer zou ik die eens openen...?  

 

Soms kwam er nog een blauwe envelop…. Ik 

moest wel snel openen, anders zou ik er nog 

angstig van worden ook.  Een beetje kinderachtig 

is het, als ik er nu aan denk. 

Maar net als de eend is het mogelijk te kijken naar 

je zwemvaardigheden of zelfs naar je 

vliegvermogen. Vaak is een hulpje van buiten een 

goed begin om in positieve zin te veranderen.  

 

Een vriend van me ging werken bij de 

belastingdienst. Door zijn verhalen en zijn hulp 

beschouw ik nu de belastingdienst als een normaal 

gegeven in onze maatschappij. De blauwe envelop  

gaat tegenwoordig direct open. De overheid heeft 

misschien wel iets te veel geld nodig, - een dikke 

vette gans zeggen sommigen – maar aan de 

andere kant kunnen we ook niet zonder.  En omdat 

ik wat mee betaal via de belastingdienst, 

functioneert de overheid toch maar mooi ook 

dankzij mij!  Zo ben ik van een waggelende eend 

in een zwemmende eend veranderd, wat de 

belastingdienst betreft dan…. 

  

Nu weet ik dat het ook mogelijk is op andere 

gebieden in het leven te veranderen van waggelen 

in zwemmen, en misschien wel in vliegen. Dat 

scheelt nogal wat in de levensvreugde. Eigenlijk is 

dat wel een mooie uitdaging. Je leven lang bezig 

zijn met stapjes zetten in de goede richting. Van 

waggelen, naar zwemmen en soms zelfs vliegen.  

 

Heel bijzonder vind ik altijd dat er dan zoveel 

mensen zijn die je een duwtje in de goede richting 

willen geven. Hulpvaardig zijn voor elkaar.  

Ook in Bakkeveen, en zeker ook in de MANDE. 

 

Een hartelijke groet ds Jak Verwaal 

 

 

http://www.itkeningsfjild.nl/
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Start seizoen 2016-2017 

Het seizoen 2016-2017 is weer begonnen, er wordt 

alweer volop getraind en diverse teams hebben 

hun eerste beker- en oefenwedstrijden al gespeeld. 

Het 1e elftal heeft afgelopen weekend hun eerste 

competitiewedstrijd in de 4e klasse gespeeld tegen 

Zwaagwesteinde. Wij wensen iedereen heel veel 

plezier en succes in het komende seizoen. 

 

Familiedag 2016 

Op zaterdag 17 september a.s. houden wij onze 

familiedag 2016. Vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur zal 

onze partnervereniging sc Heerenveen voor de C, 

D, E en F jeugd een voetbalclinic verzorgen. 

Aansluitend zetten we de BBQ aan en gaan we met 

z'n allen een drankje (of frisje) doen…. Om 21 uur 

sluiten we de dag af. We nodigen al onze 

(jeugd)leden en vrijwilligers uit om hierbij 

aanwezig te zijn, tot de 17e ! 

 

Problemen Schoonmaak kantine 

In de afgelopen weken hebben wij een aantal aan- 

en afmeldingen ontvangen voor het schoonmaken 

van onze kantine. Doordat er meer afmeldingen 

dan aanmeldingen waren is de situatie 

ontstaan dat de groepen (4/5 personen) die er nog 

zijn, vaker ingezet zullen moeten worden. Geen 

ideale situatie !! Bij deze doet het bestuur 

nogmaals een oproep aan alle ouders/verzorgers 

om zich (alsnog) op te geven. Totaaltijd is ±1½   

uur per avond (inclusief koffiepauze). 

 

Indien er geen nieuwe aanmeldingen binnen 

komen, zal het bestuur zich moeten gaan beraden 

hoe verder. Eén van de mogelijkheden is het 

inhuren van een bedrijf, wat extra kosten met zich 

meebrengt, met mogelijk verhoging contributie tot 

gevolg. Wij hopen niet dat dit nodig is. Opgave bij 

het bestuur/ Elly Schotanus of Anneke Douwsma. 

 

45+ team. 

Voor het komende seizoen hebben wij Siebolt Prins 

bereid gevonden als leider voor het 45+ team. Het 

45+ team speelt  (7 tegen 7) één keer per maand 

een toernooi ( 3 wedstrijden van 20 minuten) op 

vrijdagavond. Wil jij hier ook aan meedoen ? 

Opgave bij het bestuur of rechtstreeks bij Siebolt. 

 

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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Voorzitter: Gonda Reinderink 

Lange Singel 11  542381 

Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, 

 Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 

Penningmeester: Mariëlle van Aalst  

     Lange Singel 24 0516-858089 

Bestuurslid: Adja Hoogvorst   541335 

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com 
 

 

Maandags  LESTIJDEN    Dinsdags: 

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

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

Leiding: Geke Houwer Haulerwijk  422986 

 

 

Na de zomervakantie zijn de gymlessen van 

Kwiek vanaf maandag 29 augustus 2016 

weer gestart.  

 

Met nieuwe energie is een aantal ouderen 

weer aan de slag gegaan om de aangekomen 

kilootjes weer kwijt te raken.  

 

Bent u nieuwsgierig hoe dat gaat?  

 

Kom eens langs om een keer gratis met een 

gymles mee te doen!   
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Franse Les 
 

 

APPRENDRE  = LEREN 

LE FRANCAIS  = DE FRANSE TAAL 

AUTOUR DE LA TABLE = rond de TAFEL 

 

Een type Franse les waarbij we onze woordenschat gaan 

vergroten d.m.v. liedteksten, gedichten, puzzelen, en 

waarbij we samen proberen een Franstalig gesprek te 

voeren. Een les waar we van elkaar leren en waarbij enig niveauverschil niet uitmaakt. 

 

Start: donderdag 6 oktober 

           Aan de keukentafel  

           op  Weverswâl  27  in Bakkeveen 

 

Ik ben Sietske Oosterveen, leerkracht én heb 13 jaar in Frankrijk gewoond alwaar ik zowel de Franse 

cultuur als de Franse taal heb leren kennen. Neem gerust  contact met mij op voor informatie of om te 

laten weten dat je mee wilt doen. 

 

Telefoon     06 308 56691  of 0516 426194 

sietskeoosterveen@gmail.com 

per 10 lessen zijn de kosten € 70,--  
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Nieuwe behandeling bij prikkelbare darm 

syndroom  
 

Zo'n 2 miljoen Nederlanders heeft PDS-

klachten, Prikkelbare Darm Syndroom. Het 

prikkelbare darm syndroom is de meest 

voorkomende chronische darmstoornis, met 

klachten als darmkrampen, diarree, 

obstipatie, winderigheid. Sinds kort is er een 

nieuwe behandeling waarbij 75% van de 

deelnemers aanzienlijk minder klachten 

ervaart.  

 

Het is vaak erg lastig er achter te komen waar PDS 

vandaan komt. Bekende dingen die klachten 

kunnen veroorzaken zijn: bepaalde 

voedingsmiddelen, darm- of maaginfecties en 

stress. 

Wanneer je naar de huisarts of specialist gaat, 

wordt er meestal eerst gekeken of je last hebt van 

een infectie, allergie of andere aandoening in je 

darm of maag. Is dat niet het geval, dan krijg je al 

snel de diagnose Prikkelbare Darm. In 

samenwerking met www.fodmap-dieet.nl kan je 

nu ook terecht bij Sanne de Ree, diëtist en 

voedingskundige voor een veelbelovende nieuwe 

behandelingsmethode.  

 

Behandeling 

Tot voor kort waren er na de diagnose drie soorten 

behandelingen mogelijk: kijken of je wel voldoende 

vezels en 'gezonde' voeding eet, zorgen dat je 

minder stress hebt en medicijnen. 

Op de Monash universiteit van Melbourne 

hebben Peter Gibson en Susan Shepherd het 

FODMAP dieet ontwikkeld. Het best strenge dieet 

sluit een aantal voedingsmiddelen uit (FODMAP 

arm dieet) waarna er gekeken wordt welke 

voedingsmiddelen er klachten geven. Uit hun 

onderzoeken, en inmiddels vele andere, blijkt dat 

bij maar liefst 75% van alle deelnemers aan het 

dieet de klachten afnemen of zelfs verdwijnen. 

 

Door een paar weken een zeer streng dieet te 

volgen en daarna één voor één bepaalde 

voedingsmiddelen weer toe te voegen kan je er 

achter komen welke voedingsmiddelen je klachten 

erger maken. 

 

Wat? FODMAP arm dieet??? 

FODMAP is een afkorting, elke letter staat voor een 

groep koolhydraten waarbij uit onderzoek is 

gebleken dat die voor klachten kunnen zorgen. De 

letterlijke betekenis van FODMAP is: fermentable 

oligosaccharides disaccharides monosaccharides 

and polyols of te wel fermenteerbare oligo-, di-, 

mono-sacchariden en polyolen. 

In het kort komt het er op neer dat deze groepjes 

koolhydraten niet goed opgenomen worden in de 

darm bij mensen met PDS en in de darm voor 

problemen zorgen (lucht, obstipatie, diarree etc). 

Door het FODMAP arme dieet te volgen verdwijnen 

de klachten en kan gekeken worden welke 

voedingsmiddelen goed en wat minder verdragen 

kunnen worden. Dat onderzoeken doe je door 

een eliminatie - introductie dieet.  

 

FODMAP bij Sanne de Ree, diëtist en 

voedingskundige 

Kijk voor meer informatie over de aanpak van PDS 

klachten www.fodmap-dieet.nl of op 

www.sannederee-dietist.nl, stuur een mail naar 

info@sannederee-dietist.nl of bel 0630375766.  

 

Sanne houdt o.a. spreekuren in Wijnjewoude en 

Haulerwijk, ook voor advies en begeleiding bij 

(preventie van) andere klachten en ziekten, zoals 

overgewicht, ongewenst gewichtsverlies, diabetes, 

zwangerschaps(wens), nierproblemen, en enkele 

hart- en vaatziekten.

http://www.fodmap-dieet.nl/
http://www.fodmap-dieet.nl/
http://www.sannederee-dietist.nl/
mailto:info@sannederee-dietist.nl
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

Hoofdsponsor: Louwsma Beheer Groep 

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

Slagerij Van Eik,  Mevr. T. van der Velde  

 

Stand van zaken nieuwbouw tennispark  
Zoals jullie kunnen zien bij de tennisbanen is de 

bouw van ons nieuwe clubhuis door Van der Veer-

bouw begonnen. Vlak voor de bouwvak zijn de 

fundering en vloerplaten geplaatst. Binnenkort zal 

Van der Veer beginnen met de opbouw van de rest 

van het clubhuis. Gelukkig zien we dan weer enige 

voortgang in de bouwactiviteiten op ons 

tennispark. Want de periode voor de vakantie was 

het bij vlagen erg stil qua activiteiten van die 

andere aannemer: Schoterland. Na de bouw van 

onze tennisbanen heeft men deels het hekwerk 

geplaatst en is de oefenkooi en het nieuwe mini 

veld aangelegd. Helaas zijn de oefenkooi en het 

miniveld nog niet gereed. En ook na de oplevering 

van ons nieuwe clubhuis zal er nog een terras 

worden aangelegd. Al met al loopt de planning voor 

de oplevering van ons gehele tennispark wat uit. 

De redenen hiervoor zijn divers, zoals dreigende 

faillissementen en ander gedoe. We kijken met 

goede moed naar de komende periode en hopen 

dat de bouw van ons tennispark spoedig wordt 

afgerond. 

 

Sleutels 

Van een aantal leden krijgen we vragen over de 

toegang tot ons nieuwe tennispark. De oude 

sleutels passen niet in de nieuwe sloten. Helaas is 

de situatie momenteel dat op elke deur een ander 

slot zit met een andere sleutel. Het is onze ambitie 

om alle leden zo snel mogelijk van nieuwe sleutel 

te voorzien. Één sleutel die past in alle sloten van 

het tennispark en straks ook past in de voordeur 

van ons clubhuis. De sleutels van de huidige sloten 

hangen in de container.  

 

Zoals gezegd werken we aan een permanente 

oplossing. De sloten voor de tennisbanen en het 

clubhuis zijn inmiddels besteld en we gaan ervan 

uit dat we deze zeer spoedig kunnen plaatsen. 

Daarna kan elk lid tegen inlevering van zijn oude 

sleutel een nieuwe sleutel ophalen die toegang 

Voorzitter    Arjen Nieveen  Koarte Singel 8  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Nynke de Jong Lange Singel 15  

Penningmeester Jan van Dalen  Mandewyk 15  

Ledenadministratie Cécile Lanting Boskkamp 33  

Kantinebeheer Jelmer Sytema Koarte Singel 1  

Wedstrijdzaken Andries vd Velde Alde Drinsewei  0516-858354 

Jeugdcommissie Rob van Schuttershoef   Nije Feansterwei 4  ledenadministratie 

Baanonderhoud Johan Faber Alde Drintsewei 3  @ltcdundelle.nl 
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geeft tot het tennispark, de tennisbanen en straks 

ons clubhuis. Mocht je in de tussentijd de behoefte 

hebben aan een sleutel van de container, o.a. om 

bij de huidige sleutels van de tennisbanen te 

komen, dan kan deze worden aangevraagd door 

een email te sturen naar: 

voorzitter@ltcdundelle.nl 

 

Baan en baanonderhoud 

Onze nieuwe gravelbanen zijn sinds 

het voorjaar bespeelbaar, maar af en 

toe merken we dat de hardheid van 

de gravel nog te wensen overlaat. Na 

overleg met de bouwer van de 

tennisbanen zijn we tot de conclusie 

gekomen dat we nieuwe en andere 

onderhoudsmaterialen nodig hebben 

voor goed onderhoud. De levering 

van deze nieuwe 

onderhoudsmaterialen verliep niet 

helemaal volgens wens, maar sinds 

kort zijn ze alsnog geleverd. We gaan 

de komende periode met man en 

macht aan de slag om onze baan zo 

snel mogelijk goed hard te krijgen, 

zodat we mogelijk ook langer in het 

naseizoen kunnen door tennissen. En 

daarmee het verloren voorseizoen 

hopelijk iets kunnen goedmaken. 

 

Sleepschema 

Onze gravelbanen zijn aangelegd 

onder afschot. Dit betekent dat de 

banen sneller opdrogen na een 

regenbui. Gravelbanen onder afschot 

vragen ook om een andere manier 

van slepen. In nevenstaande figuur 

staat de wijze van slepen bij 

gravelbanen onder afschot, zoals 

onze banen. 

 

 

De clubkampioenschappen zijn weer gepland!
  

Vanwege de aanleg van ons nieuwe tennispark, zijn 

de clubkampioenschappen dit jaar iets later dan 

jullie gewend zijn.  

 

We beginnen in het weekend van 10 en 11 

september met: 

"Het Louwsma gemengd dubbel toernooi".  

Alle wedstrijden worden in dit weekend gespeeld. 

Mocht je bijvoorbeeld een ochtend of een middag 

niet kunnen, geef dit dan aan bij het inschrijven. 

Ook als je zelf geen partner kunt vinden, maar wel 

graag mee wil doen, schrijf je dan in. De 

wedstrijdleiding zal dan proberen een leuke partner 

voor je te vinden. 

 

Vanaf 12 september starten de poule wedstrijden 

voor de enkelkampioenschappen. De finale 

hiervan wordt gespeeld op 9 oktober. Je kan je 

inschrijven voor de recreanten en wedstrijd klasse. 

 

Vanaf 19 september beginnen we met de 

poulewedstrijden voor de 

dubbelkampioenschappen. Ook hierin wordt 

gespeeld in een recreanten- en wedstrijdklasse. De 

finale is op 23 oktober. Mocht je geen medespeler 

kunnen vinden, schrijf je dan toch in, de 

wedstrijdleiding probeert er 1 voor je te vinden. 

 

Voor alle toernooitjes kun je onbeperkt 

verhinderingen opgeven in www.toernooi.nl. 

Mocht er vanwege het grote aantal verhinderingen 

een wedstrijd niet gepland kunnen worden, dan ligt 

het zoeken van een geschikte datum voor deze 

wedstrijd bij degene die de meeste dagen niet kan. 

Voor vragen kun je mailen naar Andries van der 

Velde: vcl@ltcdundelle.nl 
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Vacature Werkgroepcoördinator  
Rode Kruis activiteiten in Ureterp e.o.  

 

Algemeen 

Het Rode Kruis in Opsterland organiseert gezellige 

middagen, uitstapjes en gezamenlijke maaltijden 

voor ouderen. Deze activiteiten worden 

buitengewoon gewaardeerd door zowel ouderen als 

de betrokken vrijwilligers.  

 

Het Rode Kruis in Opsterland stelt zich ten doel de 

Zelfredzaamheid van ouderen te vergroten middels 

laagdrempelige recreatieve activiteiten.  

 

Voor de organisatie van activiteiten in Ureterp en 

omgeving is het Rode Kruis op zoek naar een 

Werkgroepcoördinator. Het Rode Kruis biedt 

ruimte voor zelfontplooiing en initiatief! 

 

Profiel 

 Onderschrijft de grondbeginselen van het 

Rode Kruis en draagt deze uit 

 Kan zich conformeren aan de Gedragscode 

van het Rode Kruis 

 Heeft affiniteit met ouderen 

 Heeft affiniteit met vrijwilligerswerk 

 

Functie inhoud 

 Stimuleren, organiseren en coördineren van 

Rode Kruis activiteiten ten behoeve van 

ouderen, zoals gezellige middagen en uitstapjes 

 Werven van vrijwilligers 

 Deelnemen in overleggroepen 

 

Wij bieden  

 Een uitdagende vrijwilligersfunctie  

 Vrijheid om nieuwe initiatieven te ontplooien ten 

bate van de doelstelling 

 Een enthousiast team van vrijwilligers in 

Opsterland 

 Vergoeding voor gemaakte kosten en kilometers 

 Cursussen en/of trainingen ten behoeve van het 

uitoefenen van de functie 

 

Reageren op deze vacature 

Inlichtingen en reacties aan de secretaris van het 

Rode Kruis, dhr. H. Modderman, via 0512-382101 

of hmod@hetnet.nl 

 

  

http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/geschiedenis/zeven-grondbeginselen
http://www.rodekruis.nl/dit-zijn-we/geschiedenis/zeven-grondbeginselen
http://www.rodekruis.nl/wat-kunt-u-doen/kom-in-actie/word-collectant/nieuwsbriefcollecte/documents/gedragscode%20def.pdf
http://www.rodekruis.nl/wat-kunt-u-doen/kom-in-actie/word-collectant/nieuwsbriefcollecte/documents/gedragscode%20def.pdf
mailto:hmod@hetnet.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-vo2MxL7LAhUqAZoKHRuJCbgQjRwIBw&url=http://rodekruiskatwijk.nl/&psig=AFQjCNGvhCxBNPL-AAUecD_uLzjLNSLprw&ust=1457988367028605
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Werkzaamheden in (en voor) het bos 
 

Natuurmonumenten start in september 2016 

met werkzaamheden op de Slotplaats in 

Bakkeveen. Er worden op drie plekken bomen 

geoogst. 

Het doel van de werkzaamheden is om licht en 

ruimte te maken voor bestaande bomen en voor 

nieuwe bomen; de verjonging van bos. Bos blijft 

dus bos.  

 

Verder optimaliseren we het leefgebied van de 

wespendief en vergroten we een heidecorridor 

nabij de Slenk. Het bos is van te voren zorgvuldig 

door boswachters geïnventariseerd op nesten, 

mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de 

regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer.  

 

De bospaden kunnen tijdelijk minder goed 

begaanbaar zijn door beschadiging door 

houtoogstmachines en vrachtwagens. Deze paden 

worden na de werkzaamheden zo snel mogelijk 

hersteld. De werkzaamheden duren naar 

verwachting tot en met oktober 2016.  

 

Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven 

met bordjes zodat bezoekers niet verrast worden 

door de machines. 

 

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen 

met Marten Pothof van Natuurmonumenten 

(m.pothof@natuurmonumenten / 06-

10974560). 

 

 

 

  

mailto:m.pothof@natuurmonumenten
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HISTORISCHE RUBRIEK 

September 2016, nr. 7 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Het einde van de zomervakantie 

Verbaasd vraag ik me af hoe het komt dat ik zo 

overvallen wordt door het plotselinge einde van de 

zomervakantie. Na het uitbrengen van het 

voorjaarsnummer van Ald Bakkefean 6.1 heeft het 

bestuur van de Historische Vereniging nog geen 

kans gezien om bijeen te komen voor de planning 

van de activiteiten voor het komend seizoen. Dat 

gaat in september gebeuren.  

 

Nog niet eerder zijn Emy en ik in de 

vakantieperiode we zoveel contact gehad met onze 

kinderen en kleinkinderen. Het regelmatig contact 

met kleinkinderen houdt me zacht, zeg ik vaak. En 

dat is goed. Maar ook in dit opzicht wordt 

Bakkeveen steeds meer de moderne wereld. Het 

wordt voor veel werkenden steeds moeilijker om 

die verschillende rollen, zorg voor inkomen, zorg 

voor kinderen (of ouders) te combineren. En zolang 

wij nog niet aan de kant van de zorgbehoevenden 

zitten, zorgen we maar een beetje mee. 

 

Hervatting van de fotobesprekingen 

In onze planning zullen we zeker de hervatting van 

onze fotobesprekingen opnemen. Noteer alvast 

dinsdagmiddag 25 oktober, want dan gaan we 

daarmee weer beginnen. 

 

Landschapspijn 

Dat nieuw gevormde woord – misschien krijgt het 

nog wel eens een prijs  – blijft maar rondzingen in 

mijn hoofd sinds ik vorige maand een interview 

met Andries van Weperen in de NRC over het 

Nederlandse landschap in de NRC las. Hij is een 

boerenzoon uit de Haule, agrarisch socioloog, 

jarenlang directeur van de volkshogeschool 

Allardsoog, woonde lang in Bakkeveen en hij was 

eind jaren tachtig ook nog zes jaar voorzitter van 

de Vereniging voor Plaatselijk Belang Bakkeveen.  

 

Ik ken hem als een bedachtzame, verstandige 

man. Hij sprak in dat interview over de teloorgang 

van het landschap waarin hij was opgegroeid. Hij 

groeide op op het gemengde agrarische bedrijf  

van zijn grootvader en zijn vader, en hij vertelt 

over de verschillende activiteiten en de geuren en 

kleuren van het landschap dat hij zich uit zijn jeugd 

herinnert, terwijl hij uitkijkt over de weilanden van 

dit moment. De tranen schieten hem in de ogen.  

 

Hij karakteriseert de raaigraslanden waar hij over 

uitkijkt als een industrieel landschap. Het verlies 

aan diversiteit raakt hem diep. De schuld ervoor 

ligt in zijn ogen niet alleen bij de boeren, maar is 

het gevolg van allerlei op elkaar inwerkende 

processen: mechanisering, globalisering, 

grondschaarste, grondprijzen en initiatiefrijk 

ondernemen.  

 

Omdat er niet één verantwoordelijke dader is aan 

te wijzen, is het ook niet makkelijk om een simpele 

oplossing voor de achteruitgang van de kwaliteit 

van het landschap te vinden. Verder verval 

voorkomen zal al een hele opgave zijn. Het 

gesprek tussen betrokken partijen zal moeilijk 

worden. Het zal wel uitdraaien op schikken en 

slikken voor iedereen.  

 

Vooralsnog blijf ik hopen dat betrokken partijen 

zich niet ingraven in hun schutterputje van het 

eigen gelijk en het eigen belang, maar bereid zijn 

het gesprek met elkaar aan te gaan. Want verdere 

verschraling in dit gebied moet worden afgeremd.    

 

Fred Hoogenboom 
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Programma Vrouwen van NU Bakkeveen 

Seizoen 2016-2017 

 

 Donderdag 15 september 19.45 uur Doe-avond. CORSAGE maken van gekleurd vilt. 

 Donderdag 20 oktober 19.45 uur 
Een avondje VERKEERSBIJSCHOLING met Lia Schutte van 

de Stichting Bevordering Verkeerseducatie. 

 Woensdag 8 november 19.45 uur 

Samen met de afdeling Ureterp in MFC De Wier in 

Ureterp: BRAINFITNESS met Arja Looyen en Gretha van 

der Veen. 

 Donderdag 15 december 19.45 uur Friese folkgroep TSJIRMEREI. 

 Donderdag 19 januari 19.45 uur 
Jaarvergadering en Neeltje Haisma vertelt over haar werk 

in HOSPICE SMELNEHAVEN. 

 Dinsdag 7 (?) februari 19.30 uur TE GAST  bij de vrouwen van het CPB in De Mande 

 Donderdag 16 maart 19.45 uur 
VEILIG OP INTERNET  met Seniorweb Noordwest 

Friesland. Afdeling Ureterp is bij ons te gast. 

 Donderdag 20 april 19.45 uur Vluchtelingenwerk Noord Nederland 

 Woensdagmiddag 17 mei 14.30 uur Vrolijke AFSLUITING van het seizoen 

Vanaf 2 september elke eerste vrijdag 

van de maand om 10 uur 
Haak- en Breicafé in Dorpscafé De Brink 

Alle avonden tenzij anders aangegeven 

in Dúndelle. 
 

 

 

Jaarprogramma Fr.C.P.B. 

Seizoen 2016-2017 

 

 Dinsdag 20 september 
Startavond met Dhr. J. Bijlsma uit Broeksterwoude. 

Thema: Scheppingsverhaal 

 Maandag 24 oktober, 19:45 uur 

Rayonvergadering in Ureterp 

Dhr. Klimstra uit Broeksterwoude 

Thema: Verhaal over het leven van Sibbeltsje 

 November 
Excursiemiddag naar de kaarsenmakerij 'Het Schoterland' 

in Jubbega. 

 Dinsdag 15 november                       
Dhr. Wilstra uit Drachten  

Thema: Johannes op Patmos 

 Dinsdag 13 december                        Kerstviering 

 Dinsdag 10 januari                          
Jaarvergadering  Ds. Jak Verwaal  Thema: Zijn reis naar 

Israël. 

 Dinsdag 14 (?) februari in de Mande                                                     

Dhr. Klimstra uit Broeksterwoude 

Thema: Verhaal over de belevenissen van Jelle. 

Gezamenlijke avond met de Vrouwen van Nu 

 Dinsdag 21 februari                         Etentje 

 Dinsdag 14 maart                            Dhr. Westerhof uit Joure   Thema: Multimediashow 

 Dinsdag 4 april                                 Binningsdei in de  Lawei 

 Dinsdag 11 april Paasliturgie 

 Mei Middagtocht 

 

Onze bijeenkomsten beginnen weer op dinsdag 20 september en worden gehouden in de zaal van 

de Geref kerk “de Mande”  Tjerkewâl 20 te Bakkeveen. 

Aanvangstijd: 19.30 uur en ook u bent van harte welkom 
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Zienswijze PB-Bakkeveen op 

Natura 2000 ontwerp 

beheerplan. 

 
Plaatselijk Belang Bakkeveen zet zich al 

ruim 125 jaar in voor het welzijn van de 

inwoners van Bakkeveen. Het welzijn van 

de inwoners van Bakkeveen (en omgeving) 

wordt naast vele andere aspecten ook 

beïnvloed door de natuur en 

natuurbeleving in de omgeving. PB-

Bakkeveen stelt zich dan ook op het 

standpunt dat er een goede balans moet 

zijn tussen economische activiteiten en 

aanwezigheid van natuur. Zonder natuur is het 

woongenot en verpozing in het gebied niet meer 

aantrekkelijk. Men dient wel van de natuur te 

kunnen genieten en zich daar te kunnen 

ontspannen. 

Bijkomende omstandigheid is dat Bakkeveen is 

aangewezen als recreatiekern (recreatieve 

ontwikkelingskern in structuurplan Provincie en 

Gemeente) en dat recreatie een wezenlijke pijler is 

onder de Bakkeveenster economie.  

  

Onder andere op haar Algemene Ledenvergadering 

van 20 april jl hebben leden bij het bestuur 

aangedrongen op een reactie op het concept 

beheerplan wegens zorgen over de conclusies van 

de bedreiging van de te beschermen habitattypen 

en de voorgenomen maatregelen. Het overgrote 

deel van de Bakkeveenster bevolking is lid van PB-

Bakkeveen. Het draagvlak van de zienswijze onder 

de Bakkeveenster bevolking is groot. 

  

De reactie van PB-Bakkeveen richt zich dan ook op 

de mogelijke, niet bewezen effecten van gebruik 

van het gebied op de beschermde habitattypen en 

de maatregelen die daarop worden voorgesteld. 

Over zaken als luchtkwaliteit voelt PB-Bakkeveen 

zich niet competent om een reactie te plaatsen.  

  

PB-Bakkeveen heeft zijn sterke bedenkingen bij de 

conclusie dat de effecten van de activiteiten fietsen 

en paardrijden enerzijds en wandelen en 

evenementen anderzijds als wezenlijk verschillend 

voor de 5 beschermde habitattypen worden 

aangeduid (tabel paragraaf 4.3.3). 

Zoals elders staat beschreven in het plan, is 

gebruik van de paden niet storend voor de 

beschermde habitattypen. Georganiseerde 

evenementen hebben, juist vanwege sociale 

controle en een gericht doel, de grootste kans dat 

alleen de officiële paden worden gebruikt en er niet 

gezworven wordt buiten de paden. Graag 

ontvangen we een nadere onderbouwing en 

duiding uwerzijds.   

  

Door omstandigheden wordt in de praktijk soms 

afgeweken van de officiële paden: 

• Fietsers zoeken heuvelachtig gebied langs 

de bestaande paden en vormen daar nieuwe 

paden; 

• De begrazers maken soms ook smalle 

paden, die uiteindelijk door het publiek ook voor 

wandelpad worden aangezien; 

• Paden zijn door bovenstaande niet meer 

eenduidig (zwermen uit) waardoor het voor 

wandelaars onduidelijk is waar gelopen mag 

worden; 

• Paden worden niet zodanig onderhouden 

dat (regen)water naar de zijkanten af kan vloeien 

en de kans dat het pad goed begaanbaar blijft het 

grootst is. Gebruikers zoeken dan nieuwe paden. 

Door het dempen van sloten en mogelijk verhoging 

van het grondwaterpeil overstromen soms delen 

van de officiële wandelpaden en worden daarmee 

onbegaanbaar. Gebruikers zoeken dan 

alternatieven.  

 

De “nieuwe” paden worden onvoldoende 

bestreden, waardoor de nieuwe paden nog meer 

op echte officiële paden gaan lijken en daarmee 

ontstaat op sommige plekken een wildgroei aan 

paden. 

Een beter geaccentueerd officieel pad, actieve 

communicatie naar met name de veroorzakers en 

controle op “nieuwe” paden zijn van wezenlijk 

belang voor bescherming van de habitattypen. Een 

dergelijke beschouwing met conclusies ontbreekt 

in het ontwerp beheersplan. 

Met afsluiting van paden neemt de drukte op de 

resterende paden toe. Volgens PB-Bakkeveen heeft 

afsluiten een averechts effect. Ook de conclusie 

van het afsluiten “bij toenemende recreatie” van 

genoemde paden is niet in overeenstemming met 

de door ons opgedane ervaringen en verdient een 

adequate toelichting. De maatregelen moeten 

immers door de bevolking begrepen kunnen 

worden i.v.m. acceptatie. 

  

Figuur 1 (pagina 12) geeft aan welke wandelroutes 

blijven bestaan en welke verwijderd dienen te 

worden. Als eerste de opmerking van de deel van 

de momenteel als “rode paaltjes” bekend staande 

route niet op de tekening staat aangegeven. Het 

vervolgdeel met daarin de “trap-heuvel” met fraai 

Wegens ruimtegebrek kon de zienswijze van 

Plaatselijk Belang op het Natura 2000 ontwerp 

beheerplan van natuurgebied “Bakkeveense duinen” 

niet in het juni-nummer geplaatst worden. Nu tref 

je de letterlijke versie hierbij aan.  

Her en der in deze zienswijze wordt verwezen naar 

het ontwerpplan zelf. Dit plan is 176 pagina’s dik. Je 

kunt het bekijken (downloaden) op 

www.bakkeveenfoto.nl/documenten/plan.pdf 

(8Mbytes). 

De zienswijze is eind april ingediend. Er is nog geen 

reactie ontvangen. 
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uitzicht over het gebied wordt in het voorstel 

afgesloten. De “trap-heuvel” is juist 1 van de 

hoogtepunten van natuurbeleving voor de 

gebruikers. Met de beoogde afsluiting houdt de 

“rode paaltjes” wandelroute in zijn geheel op te 

bestaan. De reden van de keuze van deze 

afsluiting wordt niet gegeven, behoudens de 

algemene verklaring om verstoring van beide 

genoemde vogelsoorten tegen te gaan. Het is juist 

de flora die voor de beschermde status van 

Natura2000 heeft gezorgd, terwijl de beoogde 

afsluitingen nu gerelateerd worden aan de 

bescherming van de fauna. Elders wordt 

beschreven dat er juist 7 hectare bos zal worden 

omgevormd tot beter leefgebied voor beide 

genoemde vogelsoorten. PB-Bakkeveen vraagt de 

conclusies op basis van bovenstaande te 

heroverwegen. 

  

Een groot aantal inwoners van Bakkeveen heeft 

zorgen over de vele bomen die de laatste jaren 

gekapt worden. Het traditionele bosgebied heeft de 

laatste jaren een sterk open karakter gekregen. 

Blijkbaar worden er maatregelen ontwikkeld om 

nog meer bos te kappen. Dit stuit op veel 

onbegrip, verstoort huidige fauna en flora en geeft 

de indruk dat het ontbreekt aan lange termijn visie 

en consistent natuurbeleid.  

Bos ten westen van de Valkenhof is inmiddels 

verwijderd en geworden tot een watervlakte, 

terwijl dat niet in het plan als zodanig is benoemd. 

  

De bevinding dat er nauwelijks Roodborsttapuiten 

en Boomleeuweriken in het gebied voorkomen 

geeft aan dat de omstandigheden in dit relatief 

kleine natuurgebied voor de eigenschappen van 

deze vogels niet voldoende passend zijn. Zoals u 

beschrijft is de ontwikkeling van de populatie in 

andere gebieden (zoals bij Assen) wel positief. 

Sovon komt met de volgende opmerking over de 

roodborsttapuit populatie: tussen de jaren zeventig 

van de vorige eeuw en het jaar 1990 ging de 

roodborsttapuit in aantal achteruit. Dit gebeurde 

niet overal in hetzelfde tempo, er waren grote 

regionale verschillen. Rond 1975 werd het aantal 

geschat op ongeveer 5000 paar, rond 1983 was dit 

nog maar 2000. Daarna kwam een opmerkelijk 

herstel. Volgens SOVON nam het aantal 

broedparen in de periode 1990-2005 toe met meer 

dan 5% per jaar en broedden er in 2007 weer 

bijna 7000 paar in Nederland. 

Het lijkt PB-Bakkeveen niet efficiënt en niet 

effectief om juist in onderhavig klein Natura2000 

gebied in te zetten op ontwikkeling van de 

populatie van beide volgelsoorten. Het zal 

buitensporig veel energie kosten en milieu-

emissies a.g.v.machinale activiteiten veroorzaken, 

terwijl elders met minder inspanning betere 

resultaten te verwachten zijn. Het kappen van 

bossen om de populatie van een 2-tal vogeltypen 

te vergroten beschouwen we als een tegen 

natuurlijk proces. De inspanning kan beter gericht 

zijn op een goed beheerd padenstelsel in het 

gebied waarbij natuurbehoud en natuurgenieten 

samengaan. Ook hier past de opmerking dat de 

Natura2000 status op basis van flora aspecten is 

toegewezen. 

  

Het gaat in de regelgeving om aantasting van 

natuurwaarden tegen te gaan. Dat betekent dat 

het huidige (recreatieve) gebruik wat de huidige 

natuurwaarden heeft voortgebracht, niet hoeft te 

worden aangepast. Indien in de huidige 

omstandigheden een nieuwe diersoort in het 

gebied verschijnt, is een plus voor het gebied. Dit 

betekent voor PB-Bakkeveen echter niet dat 

daarmee een daarop aangepast beheer plaats 

moet vinden. 

  

In het beheerplan is aangegeven welke procedure 

gevolgd dient te worden m.b.t. 

vergunningaanvraag. Formeel blijkt het proces een 

langdurig bureaucratisch traject te zijn. 

Voorgesteld wordt een alternatieve route te 

ontwikkelen. Deze bestaat in feite uit een 

beoordeling ter plekke van deskundigen. Bij een 

oordeel “geen (negatief) effect” kan dan binnen 

hooguit enkele weken de procedure met goed 

gevolg zijn afgerond. Een dergelijke 

slagvaardigheid zal het draagvlak van maatregelen 

en opvolging regelgeving ten goede komen. 

  

Aansluitend op bovenstaande is het voor PB-

Bakkeveen onduidelijk waarom voor het gebied, 

waar de te beschermen habitattypen niet 

voorkomen (zoals het meest westelijke deel), wel 

bij elke mogelijke verandering of activiteit de 

gehele procedure doorlopen dient te worden. 

 

Het is belangrijk voor het welslagen van de 

bescherming van de habitattypen dat de conclusies 

en maatregelen voldoende geaccepteerd worden 

bij de bevolking. Bovenstaand zijn de grootste 

bedenkingen over het beheerplan aangegeven.  

  

We wachten uw concept reactie af zodat eventueel 

door hoor en wederhoor een gezamenlijk oordeel 

kan worden overeengekomen en daarmee het 

draagvlak van het beheerplan onder de bevolking 

van Bakkeveen en omgeving maximaal wordt 

gediend. 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

Plaatselijk Belang Bakkeveen  
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Letterlijk en figuurlijk flexibiliteit bij SDM 

 
Na een succesvol eerste seizoen van 

Sport- en dansschool SDM - op haar 

nieuwe hoofdlocatie in Marum - is nu het 

tweede seizoen van start gegaan. Naast 

het gegeven dat Marum nu de vaste 

trainingslocatie is voor de SDM 

wedstrijdteams, blijkt ook de animo voor 

zowel haar yoga, bodypump, cardio en 

core, totalbody, pilates, 

bootcamp, theater én diverse danslessen 

(van 3 jaar t/m volwassenen) op alle 

diverse leslocaties (de Wilp, Bakkeveen, 

Marum, Leek, Grijpskerk, 

Surhuisterveen, Buitenpost en 

Zevenhuizen) stijgen. 
 

Komende periode is er volop ruimte voor gratis 

proeflessen. Nieuw in Marum is de uitbreiding met 

streetdance/hiphop én lyrical/modern voor 

volwassenen. Deze lessen zijn geschikt voor 

iedereen die voor 'de fun' wil dansen, een basis 

niveau is niet nodig.  

 

Een gunstig voordeel ten opzichte van andere 

sportaanbieders is dat bij SDM een abonnement – 

te allen tijde- per kalendermaand opzegbaar is én 

je dus niet hoeft te tekenen voor een 

(half)jaarcontract. Een ander voordeel is dat je 

nooit alleen aan de slag hoeft. Voel de extra 

motivatie door het deelnemen in een groep, want 

alle lessen van SDM zijn in groepsverband. 

 

Voor een overzicht van alle lessen, locaties, 

tarieven én andere informatie:www.s-d-m.nl 

 

Bureau Zus 
Tevens zijn de dames De Jong (van SDM) gestart 

met een nieuwe onderneming onder de naam 

'Bureau Zus'. Of je nou wat extra handjes nodig 

hebt óf als je de volledige coördinatie voor het één 

of ander uit handen wilt geven, de dames De Jong 

helpen je graag!  

Bij Bureau Zus vind je enthousiaste dames en 

heren in diverse vakgebieden.  

Voor boekingen van crew en/of entertainment: kijk 

je op: www.bureauzus.nl  

 

 

http://www.s-d-m.nl/
http://www.bureauzus.nl/
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Mooi najaarsprogramma bij De Lawei! 

   
Onder het motto ‘wij nemen ouderen mee uit’ 

organiseert Vier het Leven theater- en concert- 

en filmbezoek voor senioren die niet graag alleen 

op stap gaan. Deze keer aandacht voor een aantal 

voorstellingen die we in samenwerking met 

Schouwburg De Lawei in Drachten voor u hebben 

uitgezocht.  

 

U kunt bijvoorbeeld met ons mee naar: 

 Winterbloemen – Theatergroep Suburbia 

– toneel 

zaterdag 8 oktober – 20:15 uur 

Een indringende voorstelling over vriendschap, 

levensdrift en eindigheid. Met Susan Visser, 

Anneke Blok e.a. 

 Che Malambo – Spirit of Argentina – Show 

zondag 16 oktober – 14:00 uur 

Maar liefst veertien Argentijnse gauchos 

(cowboys) dansen de sterren van de hemel! 

 Intouchables – met Huub Stapel e.a. – 

toneel   

donderdag 20 oktober – 20:00 uur 

De film was een enorme bioscoophit, de 

toneelvoorstelling wordt ook goed besproken! 

 Oyoyoy – Amsterdam Klezmer Band – 

muziek 

zaterdag 29 oktober – 20:15 uur 

Al twintig jaar speelt deze band festivals en 

clubs plat, virtuoos en onweerstaanbaar. 

 Klassieke en romantische meesterwerken 

– NNO – klassiek  

vrijdag 4 november – 20:00 uur 

Meesterwerken van beroemde componisten 

komen aan bod in dit concert. Van 

sprookjesachtige muziek (Mendelssohn), een 

celloconcert (Haydn) tot ‘De Vijfde’ 

(Beethoven). 

 

Belangstelling voor een voorstelling, maar ervaart 

u drempels om er te komen? Stichting Vier het 

Leven kan dankzij de begeleiding door vrijwilligers 

deze drempel wegnemen, u kunt vrijblijvend ons 

programma opvragen.  

 

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  

 

Of kom langs bij onze stand op de DrUitmarkt in 

Drachten, op zondag 25 september a.s.  

Ook als u vrijwilliger wilt worden bent u (dan) van 

harte welkom! 

 

Tjitske de Heij / regiocoördinator Friesland 

 

 

  

http://www.4hetleven.nl/
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MEER DAN 30.000 VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN SPIERZIEKTEN 

 

Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 11 september van start 

 

Van 11 t/m 17 september start de collecteweek 

voor het Prinses Beatrix Spierfonds in Bakkeveen. 

In één week gaan ruim 30.000 vrijwilligers gaan op 

pad om geld op te halen voor wetenschappelijk 

onderzoek naar spierziekten. Het is de grootste 

jaarlijkse actie voor de 200.000 mensen met een 

spierziekte in Nederland.  

 

“Het fonds bestaat dit jaar 60 jaar. Onze collecte is 

al 59 jaar een gewaardeerde, anonieme en 

makkelijke manier om te geven aan onderzoek 

naar spierziekten. Het is een eenmalige gift en Je 

kunt zelf beslissen hoeveel je in de bus doet. Naast 

de collecte aan de deur zet het fonds dit jaar ook 

de digitale collectebus in. Deze biedt de 

mogelijkheid om naast huis-aan-huis in je eigen 

wijk, ook van vriend-tot-vriend te collecteren via 

mail en social media. We hopen dit jaar natuurlijk 

weer op een mooie collecte opbrengst. In 60 jaar 

hebben we samen met onze vrijwilligers al veel 

bereikt, maar ons werk is na 60 jaar nog steeds 

hard nodig. ”Aldus, Joanna van Drongelen, hoofd 

collecte- en 

vrijwilligersorganisatie bij 

het Prinses Beatrix 

Spierfonds. 

 

Onze lieve en dappere 

ambassadeur Joey heeft 

begin dit jaar op 7 jarige 

leeftijd de strijd tegen zijn 

spierziekte verloren. Kom 

ook in actie voor tegen 

spierziekten en geef aan de 

collectant bij u in de buurt. En 

mist u de collectant, geen 

probleem, SMS SPIER aan 

4333 en doneer eenmalig 

€1,50 voor wetenschappelijk 

onderzoek naar spierziekten. 

 

 

Spierziekten  

Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige 

zijn dodelijk, sommige zijn erfelijk, ze hebben 

allemaal een verlammend effect op de spieren. De 

spieren in een mensenlichaam sturen alles aan, 

lopen, plassen, fronsen, lachen, ademen. Een 

spierziekte tast het hele lichaam en daarmee ook 

het hele leven van een persoon aan.  

 

Krachtig tegen spierziekten 

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich al 60 jaar in 

voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat 

zijn ruim 200.000 mensen. Het is ons doel om alle 

spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is 

wetenschappelijk onderzoek. We financieren en 

stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit 

vaak een lange weg is, naar een betere kwaliteit 

van leven voor patiënten nu. We kunnen dit alles 

doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers. 

 

Coördinator in Bakkeveen is Roelie Dijk, email: 

roeliedijk@kpnmail.nl .

 

 

 

http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/even-met-een-spierziekte/
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Collecteweek Nierstichting 
 

Geef aan de collectant in de collecte week van 

18 t/m 24 september  

 

Maak de wereld van Fabian weer groot 

Een dialyseapparaat is groots. Het houdt 

nierpatiënten zoals Fabian in leven. Maar je zult er 

maar aan vastzitten. 40 uur per week. Dat is 

zwaar en maakt je wereld heel klein. Daarom heeft 

de Nierstichting grote ambities. Wij maken de 

kunstnier klein. En we krijgen nierziekten klein.  

 

De ongezouten waarheid 

Nederlanders eten gemiddeld 1 kilo zout per jaar 

te veel. Dat is de ongezouten waarheid. 

Nederlanders weten wel dat te veel zout slecht is, 

maar denken vooral dat een ander te veel zout 

eet. Om dit te veranderen lanceerde de 

Nierstichting de Zoutmeter.com.  

 

Die laat op basis van enkele vragen zien, hoeveel 

zout je eet en hoe je dat vermindert. Als iedereen 

in Nederland 3 gram zout per dag minder eet, 

scheelt dat jaarlijks 1.500 sterfgevallen. 

 

Geef aan de collectant of doneer via sms 

Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt de wereld van 

nierpatiënten weer groot. Dat laten we zien tijdens 

de campagne in aanloop naar de collecteweek (18 

tot en met 24 september). En we roepen op: 

'Sms 'nier' naar 4333 of geef aan de collectant'. 

 

Alvast bedankt namens de afdeling Bakkeveen 

Johanna Ekas 

Marielle van Aalst 

Geert Louwes 

 

  

https://www.nierstichting.nl/zoutmeter/
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Muziekpodium Bakkeveen 
in samenwerking met de Slotplaats 

 

Beste muziekvrienden, 

 

Een hagelnieuw seizoen muziekpodium 

Bakkeveen staat voor de deur. We staan weer te 

trappelen om van start te gaan en samen met 

jullie te gaan genieten van mooie muziek, goeie 

verhalen en gezellige avonden. Het is een 

jubileumjaar –het tiende seizoen!- en we 

beginnen met een muzikant die het waard is een 

feestelijk jaar van ons tweede lustrum te 

openen. 

 

Op vrijdag 9 september ontvangen we 

niemand minder dan Richard Shindell. Hij 

stond al lang op ons verlanglijstje en nu hebben 

we hem eindelijk weten te strikken. Hoewel voor 

velen van jullie een introductie waarschijnlijk 

overbodig is, toch even wat highlights om een 

beeld te geven van deze klasbak.  

 

Richard Shindell werd geboren in New York en 

verdeelt nu zijn tijd tussen Buenos Aires (zijn 

huidige woonplaats), de Hudson Valley in New 

York en de talloze plaatsen over de hele wereld 

waar hij optredens verzorgt. Het is een 

begenadigd tekstschrijver, een geweldig gitarist 

en ook nog eens gezegend met een fijne 

baritonstem. Zijn liedjes zijn eigenlijk steeds 

kleine schilderijtjes. Hij schildert het bestaan 

van mensen aan de onderkant van de 

samenleving, roept daarbij levendige beelden op 

met zijn gevoel voor tekst en laat het publiek 

zich verplaatsen in de karakters van de 

personages waarover hij zingt.  

 

Richard begon met gitaarspelen toen hij acht 

jaar oud was, en luisterde intens naar de grote 

musici der aarde: Bob Dylan, Joni Mitchell, The 

Beatles, David Bowie, Paul Simon, Bill Monroe en 

Rogers & Hammerstein, om er een handjevol uit 

te pikken. Hij raakte betoverd door het idee dat 

liedjes konden ontstaan en vervolgens een eigen 

recht van bestaan kregen – het idee om daar 

zelf een bijdrage aan te leveren ontstond en 

verdween nooit meer. 

 

Zijn jonge leven wordt gekenmerkt door een 

zoektocht waarin hij langzaam maar zeker zijn 

eigen identiteit vond – gitaarlessen, een studie 

filosofie, 9 maanden in een zen boeddhisten 

gemeenschap en een trip naar Europa waar hij 

onder andere speelde in de metro in Parijs 

kneedden hem tot de persoon die hij is en gaven 

hem zijn stem als singer-songwriter.  

 

Zijn naam in de wereld van de folk- en alt-

country muziek werd gevestigd in de jaren 90 

toen hij enkele geweldige albums uitbracht. Het 

optreden in de Slotplaats wordt ongetwijfeld een 

mix van oldies uit zijn repertoire en nummers 

van zijn jongste album Not far Now.   

 

Het wordt een gedenkwaardige aftrap van ons 

10e seizoen. Zelfs tijdens de 

vakantie  is de kaartverkoop hard 

doorgegaan maar we hebben nog wat 

plekken over. Bestel snel want vol is 

vol! 

Kijk en bestel: 

www.muziekpodiumbakkeveen.nl  

 

 

  

Vrijdag 9 september:  

Richard Shindell 

Zaal open om 19.30 uur,  

Aanvang concert 20.30 uur 

Prijs € 17,50 p.p.  

Ca. 90 plaatsen, en vol = vol 

Programma Muziekpodium Bakkeveen 2016 / 2017 

9 september  Richard Shindell 

21 oktober  Stephen Simmons band 

25 november  Eric Brace, Peter Cooper & Thomm Jutz 

9 december  Carsie Blanton & joe Plowman 

4 februari 2017  Stephen Fearing 

31 maart 2017  Amy Speace 
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Deze dag zullen er diverse activiteiten zijn op 

de manege. 

Zo zijn er: 

 van 10.00-12.00 uur manege lessen (grote 

bak), 

 Rondje rijden op de pony (buiten), 

 Schiktraining (grote bak), 

 Therapeutisch paardrijden/horse fullnis 

(grote bak), 

 Huifkartochten (buiten), 

 In de middag Dressuur demonstraties 

(grote bak), 

 In de middag spring + cross training 

(Buitenbak + cross terrein) 

 

Er zal een leuk strodorp zijn in de kleine bak. 

Hier zijn allerlei standjes te vinden over 

paarden of zaken die te maken hebben met de 

manege. 

Er is muziek, een hapje en een drankje ook 

zijn er leuke activiteiten te vinden voor 

kinderen. 

 

Voor vragen over de open-dag mail naar: bosmanegebakkeveen@gmail.com 

Natuurlijk bent u altijd welkom op buiten de Open-dag op de manege te komen kijken. 

Wij zijn 7 dagen per week geopend. De koffie staat klaar!   
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Argentijns nazomerfeest 
'La siesta Magnifica' 

 

Zondag 25 september 2016 

14:30 – 20 uur  

Argentijnse topartiesten met special 

guests:  

- folk - tango - gitaren - food - kunst 

Nieuw-Allardsoog te Bakkeveen 
 

Nazomeren op z'n Argentijns doe je op La 

siesta Magnifíca: Een veelzijdig cultureel 

evenement dat op 25 september plaatsvindt in 

het fantastische landschap rond 

conferentiecentrum Nieuw-Allardsoog 

bij Bakkeveen. Met optredens van de koning van 

de Argentijnse folk Peteco Carabajal & de 

koningin van de tango Anabella Zoch. Tevens 

Latijns-Amerikaanse muziek verzorgd door het 

Studenten Gitaar Ensemble Nederland en 

tangoworkshop.  

 

Tijdens het festival dat duurt van 14.30 uur tot 

20.00 uur worden diverse royale tapas, een 

mooie selectie van Argentijnse wijnen en 

drankjes geserveerd. 

 

Vanwege het tweehonderdjarig bestaan van de 

Argentijnse Republiek organiseert de Argentijnse 

ambassade tijdens het festival een expositie van 

zes vooraanstaande Argentijnse kunstenaars, 

zowel schilders als fotografen die nieuw werk 

tonen. De kunstenaars zijn tijdens de vernissage 

aanwezig om over hun werk en 

inspiratiebronnen te vertellen. Het belooft een 

sprankelend nazomerfeest te worden dat nog 

lang na zal zinderen. 

 

 

 

Programma 
14.30 tot 15.00  

Ontvangst met optredens van Studenten 

Gitaar Ensemble Nederland op diverse 

buitenlocaties met tapas, drankjes en 

tangodansers 

15:00 tot 15:30  

Concert van Nederlands Gitaarensemble 

in grote zaal 

15:30 tot 15:45  

Tangodansers 

15:45 tot 16:00  

Tapasronde en drankjes 

16:00 tot 17:00  

Anabella Zoch, koningin van de tango, in 

grote zaal 

17:15 tot 17:45  

Tapas, wijnproeverij Luigi Bosca en 

expositie Argentijnse kunstenaars 

17:45 tot 18:15  

Tangodansers en workshop Dansida voor 

belangstellenden 

18:15 tot 19:30  

Peteco Carabajal en Anabella Zoch in 

grote zaal 

19:30 tot 20:00  

Afsluitende tapasronde met drankjes 

Kom dus lekker nazomeren tijdens La siesta 

Magnifíca. Laat je verrassen. 

All-in prijs: €47,50. 

De stichting Beekdallandschap Koningsdiep|de 

Nije Boarn organiseert La siesta Magnifíca 

om een grotere bekendheid te geven aan het 

mooie landschap in het beekdal Koningsdiep. 

Voor meer informatie en het bestellen van 

tickets: www.vanplan.nl 
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Timpaan Welzijn zoekt op korte termijn:  
 
Doel 

Nieuwkomers helpen bij het maken van een 

goede start, gericht op het zo snel mogelijk 

zelfstandig en zelfredzaam worden in de 

Nederlandse samenleving. 

 

De werkzaamheden bestaan uit  

Begeleiden/coachen van nieuwkomers (uit 

verschillende landen) die een verblijfsstatus 

hebben gekregen en in Opsterland komen 

wonen. Begeleiding is maximaal een jaar en 

houdt onder meer in: 

 wegwijs maken in de Nederlandse 

samenleving 

 hulp bij het invullen van formulieren 

 ondersteuning bieden bij het leggen van 

contacten en het opbouwen van een netwerk 

 

Wij zoeken enthousiaste mensen die 

 affiniteit hebben met de doelgroep 

 houden van samenwerken en verbinden 

 kunnen motiveren en inspireren 

 handig zijn met administratieve zaken en 

internet 

 gemotiveerd zijn om mee te doen aan 

interne scholing en overleggen 

 zich minimaal 1 dagdeel per week flexibel 

willen inzetten 

 

Wij bieden 

 training en scholing op maat 

 interessant en zinvol vrijwilligerswerk 

 begeleiding en ondersteuning door een 

beroepskracht 

 regelmatige (intervisie-) bijeenkomsten met 

de vrijwillige begeleiders 

 reis- en onkostenvergoeding 

 

Indien u belangstelling heeft of meer informatie 

wenst, kunt u bellen of mailen met: 

 G. Miedema  tel. 06 - 46073968

 g.miedema@timpaanwelzijn.nl en 

 Y. Suiveer tel. 06 - 25000644

 y.suiveer@timpaanwelzijn.nl 
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vereniging 

n 

 

 
 

 

Lid worden?  

De eerste volle week van 

september zijn de trainingen weer 

begonnen. 
 

Als alles volgens plan verloopt hebben we 

wederom 2 teams die aan de competitie 

deelnemen:  een Jeugdteam en een Heren-

team.  

 

De jeugd speelt in de Mix C, 2e klasse K. De 

leeftijd van deze jeugd is van 13 tot ca 16 jaar. 

Er wordt tegen 7 andere teams gespeeld in de 

competitie.  Alle 8 teams komen uit het oosten 

van Friesland.   

Ons jeugdteam kan best nog wat 

aanvulling gebruiken.  
Kom op een dinsdagavond naar de gymzaal in 

Bakkeveen en doe gratis een keer mee. 

Hopelijk vind je het leuk ! 

 

Het Heren-team speelt dit seizoen weer in een 

poule van 12 teams, dus 22 wedstrijden. Net 

als bij de jeugd wordt er begonnen op 

donderdagavond 22 september met een 

thuiswedstrijd in Marum. 

 

Voorzitter     

Secretaris Henk Hoekstra Douwelan 1 541003 henk.hoextra@ziggo.nl 

Penningmeester Jan van Dalen Mandewijk 15 06-51175883 janvd@bakkeveen.nl 

Jeugdzaken Jeen Bouma Sjoerdlân 2 541189 jeenalberto@hetnet.nl 

Lid Oene Roelsma Noardkamp 15 541392 oeneroelsma@hotmail.com 

Trainingstijden 2015-2016 

Dag Tijdstip Groep 

Maandag 20:00-21:30 Recreanten 

 19:30-21:00 Heren competitie 

(Marum) 

Dinsdag 18:00-19:00 mini’s 

 19:00-20:00 Jeugdteam 

Volleybal 

Voor de jeugd zoeken we wegens 

aangepast werkrooster iemand die op 

de donderdagavond de 

jeugdwedstrijden kan fluiten. Het 

betreft hier komend seizoen 10 

thuiswedstrijden in de gymzaal te 

Bakkeveen. Voor het fluiten heb je wel 

kennis nodig van de meest elementaire 

spelregels, maar 

scheidsrechtersdiploma’s of – 

centificaten zijn niet nodig. 

Tevens zoeken we een coach van 

hetzelfde team die met name mee wil 

bij de 10 uitwedstrijden.  
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Elke vrijdagochtend in Dúnhoeke (bij zwembad) 

Wat denkt een Belg als hij zich verkleed 

voor de spiegel? 

Wie zal er het eerste klaar zijn? 

 

 

Een man tegen zijn vrouw: “Lieverd... Wat 

zou jij doen als we de lotto winnen?” 

Waarop zijn vrouw zegt: “Ik zou de helft 

pakken en van je scheiden.”  

“Oké is goed,” zegt de man “we hebben 12 

euro gewonnen, hier heb je 6 euro en nu 

oprotten!” 
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Herstel “rondje Bakkeveen” 
 

Al langere tijd wordt er binnen Plaatselijk Belang 

nagedacht over een wandelverbinding tussen 2 

natuurgebieden in Bakkeveen: landgoed De 

Slotplaats en “De duinen”.  

 

Het pad volgt in grote lijnen de loop van de 

schouwsloot op de hoek van Ecofeen. Deze sloot 

loopt langs de volkstuinen en dan rechtdoor in 

zuidoostelijke richting naar de Mjûmsterwei. De 

ondergrond van het pad is het bestaande 

terrein: bijna het hele traject gewoon gras. Het 

pad loopt dicht langs de sloot, waardoor de kans 

op modder klein is. Het idee is dat de sloot 2x 

gekruist gaat worden met een eenvoudig 

bruggetje. Het pad is alleen voor wandelaars 

bedoeld: geen fietsers en geen motorvoertuigen. 

 

De route van het pad komt grotendeels overeen 

met een vroegere schoolroute en vormde het 

eindstuk van de zandweg Bakkeveen-

Waskemeer. 

 

Voordat de eerste wandelaars over het pad 

kunnen, moet een aantal hordes worden 

genomen, zoals: 

 Er moet overeenstemming zijn met en 

toestemming zijn van terreineigenaren en-

gebruikers. 

 Er moet met omwonenden gesproken zijn 

om eventuele op- en aanmerkingen mee te 

kunnen nemen. 

 De vergunningen moeten geregeld zijn. 

 De voorwaarden uit bovenstaande moeten in 

het ontwerp worden verwerkt en ook in het 

beheer van het pad na ingebruikname. 

 Er moeten voldoende financiën beschikbaar 

zijn. 

 De uitvoering is deels machinaal (opruimen 

van obstakels, etc), maar ook zal her en der 

aanvullend handwerk moeten gebeuren. 

Denk hierbij ook aan het maken en plaatsen 

van de 2 eenvoudige bruggetjes. 

Zonder vrijwilligers komt er geen wandelpad, 

dus wie wil en kan …… meld je aan!  

 

De doelstelling is het pad per april 2017 gereed 

te hebben. Inwoners van Bakkeveen e.o. die 

willen helpen met bovenstaande zijn er dus tot 

ca april volgende jaar mee bezig. Afhankelijk in 

welke fase (welke “horde”) je een rol wilt en 

kunt spelen kan dat in totaliteit enkele dagen 

betreffen, maar wellicht ook 2 weken.  

 

Wat al vrijwel geregeld is, zijn de financiën. 

Grootste financier is de provincie 

Friesland die € 5.400 beschikbaar heeft 

gesteld uit het “Ipen Mienskipsfûns” (dat 

is voor 99% zeker). Het geld wordt 

uitgekeerd als het pad is gerealiseerd. 

 

Zodra het pad geopend is, moet het ook 

beheerd worden. Eventuele groei van 

bramen en struiken moet “in de hand” 

worden gehouden en ook de omgeving 

van het pad moet schoon blijven. Dat 

zal ook tijdig geregeld moeten zijn.  

 

We zoeken vrijwilligers die wat willen 

betekenen in het tot stand komen van 

het wandelpad. Je kunt je belangstelling 

(of vragen) kenbaar maken bij 

Plaatselijk Belang Bakkeveen: email 

naar pb@bakkeveen.nl of bel met 1 

van de bestuursleden (zie pagina 4). 

Geef je ook even aan wat voor soort 

werk je zou willen doen?   

 

Hopelijk kunnen we begin oktober van 

start en dan als eerste met de 

besprekingen met terreineigenaren en 

omwonenden.  

 

We horen graag van je ! 

Plaatselijk Belang Bakkeveen 
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes 

 

Vacatures – Vrijwilligers 
(zoals vermeld in deze Slûswachter) 

 

pag Organisatie Omschrijving functie Nadere info en aanmelding 

5 Plaatselijk Belang 

Actualiseren dorpsvisie Bakkeveen. Nog enkele 

enthousiaste mensen om het team te 

completeren (incl. herinrichting De Brink). 

Aanmelden bij PB  

(zie pagina 4 voor telnrs.) of 

pb@bakkeveen.nl 

18 SCW-Dúnhoeke 
Jongeren die mee willen helpen om een cursus 

bediening smartphone (en telefonie) te geven. 

Aanmelden via 

info@bakkeveen.nl  

35 Voetbalvereniging Aanvulling voor schoonmakers van de kantine 
Bestuur, zie pag 35 voor de 

telefoonnummers 

43 Rode Kruis  Werkgroep coördinator  
H. Modderman 0512-382101 of 

hmod@hetnet.nl  

59 
Volleybal 

vereniging 

 Scheidsrechter om komend seizoen 10x 

jeugdwedstrijd in Bakkeveen te fluiten. 

 Coach voor jeugdteam voor komend seizoen 

Jeen Bouma, 06-12635050 

jeenalberto@hetnet.nl 

61 Plaatselijk Belang 
Project medewerker ontwikkeling en realisatie 

wandelpad. 

Aanmelden bij PB  

(zie pagina 4 voor telnrs.) of 

pb@bakkeveen.nl 

 

  

De collecte voor het Longfonds, die gehouden 
is van 22-28 mei, heeft in Bakkeveen € 893,37 
opgebracht. 
Collectanten en gevers; heel hartelijk dank. 
  
Namens het Longfonds, 
Grietje Roersma, Eppie Pera 
 

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 17. 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 
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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 6, 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. 


