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Jaargang 8 nr. 10 
    oktober 2016 

Officiële mededelingen van verenigingen 

uit Bakkeveen en omstreken. 

Uitzoeken en vastleggen van de historie van Bakkeveen 

 

Dinsdagmiddag 25 oktober gaat de Historische Vereniging weer verder met het 

bespreken van beeldmateriaal van vroeger.  

Voor iedereen die nog iets weet van de geschiedenis van Bakkeveen (pag. 46) 
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De Slûswachter 
 

De “o” is in de maand en dat betekent dat de zomer nu toch is afgelopen. Tot aan de laatste dag van 

september is het fraaie zomerweer gebleven. Bijna elke septemberdag heeft het kwik de 20 graden 

overschreden en op dinsdag 13 september werd het net iets boven de 30 graden. Bijna 200 uur 

zonneschijn en dat is gemiddeld 7 uur per dag ! Wezenlijk regenen deed het maar 3 dagen: zondag 4 

sept (20 mm), vrijdag 16 sept (7 mm) en donderdag 29 sept (10 mm). Dat is nu voorbij: herfst.  

 

Door het mooie septemberweer kwamen de winteractiviteiten wat moeizaam op gang. Dat zal nu wel 

anders worden. 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 maand allemaal kunnen 

gaan doen. Doe het dan ook !  

        Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

Vr 7 okt Vrouwen van Nu: Haak- en breicafé. Dorpscafé De Brink, 10 uur 52 

Wo 12 okt Sociëteit 55+. Bingo.  Dúndelle, 14 uur 16 

Do 13 okt SCW-Dúnhoeke: Start cursus “Opvoeden en zo”.  18 

Za 15 okt Start van 1 week herfstvakantie --- 

Za 15 okt FaunaFair van wildbeheereenheid “Tsjonger en Ald Djip”. De Stripe, 10-16 uur 61 

Ma 17 okt Huisartsenpartijk Bakkeveen deze week gesloten 20 

Do 20 okt World Servants: laatster dag aardappelen bestellen 25 

Do 20 okt Vrouwen van Nu: verkeersbijscholing.  Dúndelle, 19:45 uur 52 

Vr 21 okt ANBO: De Knipers.  De Wier, 14 uur 44 

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

Vr 21 okt Vlooienmarkt: laatste dag indienen sponsorverzoeken. 55 

Zo 23 okt Optreden MuZieSen .  Dúndelle, 15-18 uur 26 

Ma 24 – Vr 28 okt Body in balans: midweek in Allardsoog. Web 

Ma 24 okt Fr.C.P.B.: Rayonvergadering. De Wier, Ureterp 51 

Di 25 okt Historische vereniging: fotobesprekingen. Dúnhoeke, 13:30 uur 46 

Do 27 okt Lezing “Begraven in en rond Ureterp”. St Piter, Ureterp. 20 uur 45 

Za 29 okt Werkdag Slotsingel.  Aanvang 9 uur 47 

Za 29 okt Griezeltocht. Slotleane 1, Bakkeveen. Start vanaf 18:30 uur 23 

Ma 31 okt “Sport in Opsterland”. Sportcoaches 2 maanden actief in Bakkeveen en omgeving. 30 

Di 1 nov Voorlichting “Fit zijn en blijven voor senioren” 34 

Wo 2 nov Speel-o-theek: uitleen van 15:15 tot 17:30 in Dúnhoeke. --- 

Do 3 nov Laatste dag inzenden kopij Slûswachter van november --- 

Vr 4 nov Vrouwen van Nu: Haak- en breicafé. Dorpscafé De Brink, 10 uur 52 

Vr 4 nov Filmavond van Amnesty International. Dúnhoeke, 19:45 uur 21 

Za 5 nov Vlooienmarkt. 7-13 uur. Laatste van het seizoen web 

Za 5 nov 4e Northern Prog Festival. Uthof Siegerswoude, 15 uur 33 

Wo 9 nov Sociëteit 55+. Muziek en zang.  Dúndelle, 14 uur 16 

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

Wo 9 nov Vrouwen van Nu: Brainfitness.  De Wier Ureterp, 19:45 uur 52 

Vr 11 nov Sint Maarten --- 

Za 12 nov World Servants: Stamppot maaltijd. De Mande. 25 

Za 12 nov Bakkeveensteravond. Dorpsgebeuren in Dúndelle, 20 uur 27 

Di 15 nov Fr.C.P.B. : Dhr. Wilstra uit Drachten met “Johannes op Patmos”. De Mande, 19:45 uur 51 

Do 17 nov Zonnebloem: feestmiddag 30 jarig bestaan. Uiterlijk 30 okt aanmelden ! 50 

Vr 18 nov ANBO: “Breng eens een zonnetje”. De Wier Ureterp, 14 uur 44 

Vr 18 nov Sirkelslag Kids. Spelprogramma 19-21 uur. De Mande 35 

Za 19 nov Intocht Sinterklaas.  10-12:30 uur web 
 

Voor meer en nagekomen activiteiten: zie agenda op www.bakkeveen.nl 
 

  

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen 
Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) 

Bij sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, 

Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39 
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Vereniging   Plaatselijk   Belang 
Janny Tjassing Voorzitter 541216 Wietze Stoker Lid 06-2516 9339 

Anita Broeders Secretaris 423074 Appie Dekker Lid 541245 

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

Evert Fokkema Lid 542586    

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

Wat hebben we het getroffen met het mooie weer 

van de afgelopen weken. Veel mensen hebben al 

wandelend en fietsend nog genoten van de mooie 

natuur in en rondom Bakkeveen. En wie minder 

mobiel is, heeft nog heerlijk in de tuin kunnen 

zitten.  

De bomen beginnen zo langzamerhand hun blad te 

verliezen. Dat is het natuurlijke proces, en dit 

hoort onlosmakelijk bij Bakkeveen. We genieten 

van de bomenpracht en hun schaduw in de zomer, 

maar in de herfst moeten we met elkaar de 

gevallen bladeren weer een plek geven. Dat doet 

ieder op zijn eigen manier. 

PB is in overleg met de gemeente over het 

plaatsen van de bladkorven en we doen ons best 

meer exemplaren geplaatst te krijgen in ons dorp.  

 

Bewegen in Bakkeveen. 

Bladeren harken is wel weer een vorm van 

bewegen, en iedere vorm van bewegen is goed 

voor onze gezondheid. Ieder nadeel heeft zo zijn 

voordeel. 

Voor wie niet bladeren harkt en toch wil bewegen 

kan het volgende een tip zijn. 

Vanuit de gemeente Opsterland wordt in de 

maanden november/december extra aandacht 

gegeven aan het sporten en bewegen maar ook 

aan de gezondheid. Voor de kinderen van de 

basisschool worden naschoolse activiteiten en 

plein- en pauze spelen georganiseerd. 

Verenigingen kunnen zich zelf profileren door open 

lessen of mee te doen aan naschoolse activiteiten 

en voor hen wordt wellicht een bijeenkomst 

georganiseerd. 

Voor de senioren wordt vanuit de gymnastiekgroep 

voor ouderen, in samenwerking met PB, de 

Thuiszorgorganisaties en de gemeente op 1 

november een bijeenkomst valpreventie en 

balanstraining gehouden in Dúndelle. Let op de 

advertenties en de flyers die hierover gepubliceerd 

worden. 

 

Oud- en nieuwactiviteiten. 

Er is een bijeenkomst geweest van Plaatselijk 

Belang met de Aldjiersploeg (verlichting), 

Carbidploeg en ploeg Nieuwjaarsfeest om te 

bespreken of men (nog meer) kan samenwerken 

inzake alle activiteiten rondom Oud & Nieuw. Ook 

werd de mogelijkheid besproken om een 

gezamenlijk centraal vuurwerk te organiseren 

zodat de inwoners van Bakkeveen niet ieder voor 

zich vuurwerk aanschaffen en uiteindelijk de 

restanten verspreid door het dorp achterlaten. Een 

gezamenlijk vuurwerk lijkt (nog) niet mogelijk 

i.v.m. de zeer strenge regelgeving en de hoge 

kosten die hiermee gepaard gaan. Deze groepen 

denken nog na over wat er wel mogelijk is.  

 

Dit jaar wordt er weer een nieuwjaarsfeest 

georganiseerd evenals het carbid schieten. De 

carbidploeg heeft wel voorgesteld om het carbid 

schieten weer terug te plaatsen naar één van de 

vroegere locaties, zodat het hiermee gepaard 

gaande geluid meer buiten het dorp plaatsvindt.  

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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De Aldjiersploeg zorgt weer voor een fraaie 

decemberverlichting in het dorp. Hiervoor wordt 

gecollecteerd bij de inwoners voor een financiële 

bijdrage. Ook aanvulling van de groep vrijwilligers 

die de verlichting daadwerkelijk verzorgen  is altijd 

welkom.  

Het blijft altijd zoeken naar evenwicht en 

consensus in het leven en met name bij 

festiviteiten die gepaard gaan met drukte en 

geluid: wat de één ervaart als een lust, ervaart de 

ander als een last. In Bakkeveen is verspreid door 

het jaar voor ieder wat wils en dat kunnen we 

meestal voor elkaar opbrengen. 

 

Overlast en vandalisme. 

Veel inwoners hebben ons benaderd over 

incidenten die deze zomer hebben plaatsgevonden 

in het dorp. Alhoewel het maar om enkele 

incidenten gaat, heeft men wel de buik vol hiervan. 

Men wil zich prettig en veilig voelen in het hele 

dorp en men wil dat er opgetreden wordt als er 

grenzen overschreden worden. Dat kunnen we als 

inwoners met elkaar doen door samen op te 

trekken en elkaar te steunen en op te treden als er 

overlast plaatsvindt en indien mogelijk 

veroorzakers daarop aan te spreken. Het 

onderzoek naar de vernielingen van afgelopen 

zomer loopt nog en zal uiteindelijk door Justitie 

afgehandeld worden. 

 

Elders in dit blad heeft de wijkagent Oebele Dijk 

hier ook een stukje over geschreven. In de vorige 

Slûswachter is vermeld hoe men melding en 

aangifte kan doen. Er is een breed overleg geweest 

met geledingen die hiermee te maken hebben. In 

dit overleg is besproken om ook de jongeren in ons 

dorp hierbij te betrekken en met hen hierover in 

gesprek te gaan.  

 

 

Dorpsvisie en herinrichting De Brink. 

Op 25 oktober a.s. vindt in Dúndelle de eerste 

bijeenkomst plaats met de enthousiaste inwoners 

die zich hiervoor hebben aangemeld. Het is al met 

al een groep van tussen de 10-20 personen maar 

een ieder die nog mee wil doen is van harte 

welkom. Wel graag even aanmelden van tevoren, 

zodat we er rekening mee kunnen houden.  

 

Dúnsângebied. 

Nu het bestratingswerk grotendeels klaar is, komt 

de uitvoering van de werkzaamheden in het 

Dúnsângebied in een afrondende fase. Er moet nog 

wel het één en ander gebeuren op het gebied van 

afwerking bestrating, groenaanplant, aankleding 

met meubilair, verlichting, voorzieningen, etc. De 

bouw van de tenniskantine krijgt steeds meer 

vorm. En dan als klap op de vuurpijl wordt er nog 

een plan bedacht voor de opening van dit gebied. 

De Dúnsân commissie is hiermee bezig.  

De mensen weten dit gebied al wel te vinden, het 

is er altijd gezellig druk en in de weekenden zelfs 

erg druk.  

 

Textiel labels. 

Als het goed is hebt u onlangs een textiel label in 

uw brievenbus gevonden. Aan het PB is gevraagd 

om dit rond te brengen. Dit is gebeurd met hulp 

van de rondbrengers van de Slûswachter. We 

willen jullie erop wijzen dat een deel van de 

opbrengst van deze inzameling van textiel in de 

kas van het PB terecht komt en dat kan weer 

worden besteed aan voorzieningen en activiteiten 

in ons dorp. Het verzamelen van textiel schijnt een 

lucratieve zaak te zijn. Het vorige kwartaal hebben 

we hiervoor dik € 330 ontvangen, de moeite waard 

dus.  
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Wandelen en gebruik paden rondom 

Bakkeveen. 

Het lange rondje rondom Bakkeveen over het 

Hepkemapaad heeft 2 rustpunten gekregen in de 

vorm van 2 bankjes. Het ene bankje is 

gefinancierd door de gemeente en het andere door 

PB. Zo kan men even uitrusten en/of genieten van 

de mooie flora en fauna in dat gebied.  

Het beoogde korte wandelrondje rondom 

Bakkeveen, herstel oude schoolpad, verkeert nog 

in een oriënterende fase. We hebben enthousiaste, 

maar ook terughoudende reacties gekregen op dit 

plan. 

Het voorste deel van de Slotsingel komt er steeds 

mooier uit te zien, er ligt al een nieuw zandbed op. 

Het achterste deel van deze singel ligt er nog 

verwilderd bij.  

 

Wij krijgen vragen over wie er verantwoordelijk is 

voor het opknappen van dit deel en of dit nu ook 

aangepakt kan worden, zodat de hele Slotsingel er 

weer mooi bij komt te liggen. Dit stuk is privé bezit 

en PB noch de Gemeente heeft hier zeggenschap 

over. We hopen dat bezitters en gebruikers hier 

met elkaar een goede oplossing voor kunnen 

vinden. 

 

Als vervolg op ons overleg met mountainbikers 

vindt op 7 oktober een vervolgbijeenkomst plaats. 

Door Marten Pothof van Natuurmonumenten is 

Harold Veldkamp van de International Mountain 

Bicyclink Association uit Haren uitgenodigd. Hij zal 

(goede) ervaringen elders opgedaan met ons delen 

en tips geven aan de gebruikersgroep MTB’ ers in 

onze omgeving. Hoofdonderwerp in dit 

vervolggesprek is hoe het gebruik van het 

natuurgebied goed in balans gebracht kan worden 

met het beheer. Met andere woorden in 

onderhavig geval: in hoeverre is er ruimte of een 

alternatief voor de MTB’ers. 

 

Overleg met B&W en Gemeente Opsterland. 

Ieder jaar wordt PB uitgenodigd voor een overleg 

met B&W. Voorafgaand hieraan vindt in oktober 

vooroverleg plaats tussen PB en 

gemeenteambtenaren. Dit jaar hebben we vanuit 

ons PB een lange lijst van bespreekpunten 

aangeleverd.  

Dat zijn in grote lijnen:  

 wonen (toewijzing huurwoningen, woningen 

voor doelgroepen, integratie), 

 omgeving (verkeer, onderhoud wegen/riolering 

etc, Brink, openbaar groen, bladkorven, 

fietspaden, inzet toeristenbelasting) 

 voorzieningen (Dunsangebied, 

openluchtzwembad, nieuwbouwplannen 

scholen, evenementen) 

 

Mochten er belangrijke resultaten uit dit overleg 

voortvloeien dan zullen wij dit laten weten. 

 

Jannie Tjassing. 
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Bakkeveen, een mooi dorp ook voor jeugdigen. 
 

 

De zomer is weer bijna voorbij al zou je dat qua 

weer niet direct zo zeggen. 

Scholen zijn weer begonnen en de campings zijn 

nog bevolkt door de grijze golf… 

 

Het was deze zomer weer bruisend in Bakkeveen. 

Wat een activiteiten voor iedereen, maar ook voor 

de jeugd. Het grote nieuw aangelegde plein waar 

veel activiteiten worden ondernomen is het 

bekende Dùnsân-gebied. 

Het zwembad beleefde weer topdagen. Het Dodo-

festival was weer groots. Om maar een paar zaken 

te noemen. Het Doolhof annex speeltuin hoort er 

ook weer helemaal bij. 

 

Soms vliegen ook dingen uit de bocht. En dan 

bedoel ik vervelende vernielingen van spullen van 

een ander. Onnodig en de gedupeerden zijn weer 

veel geld kwijt. De reden van deze opzettelijke 

vernielingen zijn nog niet bekend. Daarvoor 

moeten eerst de “daders” nog ondervraagd 

worden. 

Onder de jeugd wordt al snel naar elkaar gewezen 

en de uitstraling van deze negatieve zaken, het 

negatieve effect op het bruisende dorp Bakkeveen 

moet niet onderschat worden. 

 

Gelukkig zijn er steeds meer mensen, waaronder 

ook jongeren, die beseffen dat bepaald gedrag 

toch niet goed is en hun verantwoordelijkheid 

daarin nemen. Het aanspreken op ongewenst 

gedrag, het aangeven van grenzen in gedrag en 

het regelen van eventuele schade zijn 

eigenschappen van mensen die de leefbaarheid in 

Bakkeveen ten goede komt. 

De vernielingen die gepleegd zijn worden voor een 

deel nog onderzocht door de politie. Uiteindelijk 

zullen de mensen die er verantwoordelijk voor zijn 

door justitie worden afgehandeld. 

 

Oebele Dijk, 

Wijkagent Opsterland-Oost  
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Bij ons in het Dorp  
 

Greetje Dekker van Greatz Hair: 

“Met een Eifeltoren op je hoofd 

kun je niet over straat!’’ 
 

Ze houdt van niet alledaagse kapsels met veel 

kleuren, maar niet voor zichzelf. Haar eigen 

haardracht houdt ze liever normaal en klassiek. Toch 

maakt Greetje Dekker (1991), kapster en jong 

onderneemster in Bakkeveen, de prachtigste 

creaties. Dat blijkt wel uit een fotoserie van niet 

alledaagse kapsels. Dorpsgenoten komen graag bij 

haar en ook vakantiegangers weten de weg naar 

Greatz Hair goed te vinden. ,,Mensen voelen dat ik ze 

eerlijk adviseer.’’ 

 

Door Berend Henk Huizing 

 

Misschien is ze wel de jongste ondernemer van ons 

dorp. In elk geval de jongste toen ze in 2010 haar 

kapsalon Greatz Hair aan de Weverswal 3 opende. 

Enthousiast vertelt Greetje hoe Ali Balkema haar 

belde. Of ze de kapsalon in het dorp wilde 

overnemen? ,,Ja, dat wilde ik wel. Ik knipte na 

mijn school al aardig wat mensen in Bakkeveen en 

had een goede stage gelopen in de kapsalon van 

mijn voormalige docenten. Ik wilde dit wel 

proberen.’’ Met steun van haar ouders begon 

Greetje in loondienst bij Ali en Jan Anne Balkema. 

,,Na een jaar vond ik het zo leuk, dat ik de 

kapsalon zelfstandig wilde runnen. Ik was nog 

maar 18, eigenlijk best wel jong en ook een beetje 

naïef.’’ Ze woonde nog thuis, had nog geen auto 

en haar kosten waren laag. ,,Dat eerste jaar heb ik 

zo ontzettend veel geleerd, dat ik de sprong wel 

aandurfde. Op 1 augustus 2011 stapten Ali en Jan 

Anne helemaal uit de zaak en was ik zelfstandig.’’ 

“Mijn team bestaat uit geweldige 

meiden. Ik wil ze nooit meer 

kwijt!’’ 
 

Nieuws 

Als je iets wilt weten over het dorp moet je bij de 

kapper zijn. Dat weet iedereen. Volgens Greetje 

ben je als kapper soms dan ook een halve 

maatschappelijk werker. ,,Na twee uur in de stoel 

weet je vaak veel van de mensen thuis. Ze zeggen 

wel, het dorpsnieuws hoor je bij de kapper. Ik ben 

niet degene die dat verspreidt, maar soms zitten er 

vijf klanten op een rij die nieuwtjes aan elkaar 

vertellen. Dan ben ik weer helemaal bijgepraat.’’ 

Vaak worden de leuke dingen gedeeld, 

verhuizingen, zwangerschappen en andere live 

events. ,,Dat kan ook niet anders, want wij hebben 

hele gezinnen als klant.’’  

 

Eerlijk 

In het begin moet Greetje wennen aan ontevreden 

klanten. ,,Ik weet precies wat ik kan, maar moest 

leren om dit overtuigend op mijn klanten over te 

brengen. Daar horen ook ontevreden klanten bij. 

Een ontevreden klant vind ik niet meer lastig, 

maar dat is wel anders geweest. Soms zijn klanten 

onzeker over het resultaat. Dan zeg ik gewoon, het 

staat hartstikke leuk! En dat meen ik dan ook. 

Klanten geven aan vertrouwen te hebben in mijn 

advies. Ze voelen het bovendien meteen als mijn 

advies niet eerlijk is.’’  

Naast knippen, wassen, föhnen en kleuren is 

Greetje ook een echte ondernemer, vol met ideeën 

om van haar zaak een succes te maken. Ze haalt 

zelfs energie uit het zakelijke deel van haar werk. 

,,We werken aan een nieuwe online afsprakentool 

die binnenkort op onze vernieuwde website komt. 

En de kleuren en vormen van onze huisstijl halen 

we ook de salon binnen. Speciaal hiervoor heb ik 

een stylist laten komen. Straks ziet de kapsalon er 

fris en modern uit. Dat vind ik belangrijk.’’ Niet 

alleen de salon moet bij de tijd blijven, ook haar 

team. Nieuwe haar- en kleurtrends volgt ze op de 

voet. ,,Zo gaan we regelmatig op training, om te 

voorkomen dat we stil blijven staan. En we doen 

mee aan wedstrijden.’’  
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Team 

‘We’ is het team waarmee Greetje werkt. ,,Het zijn 

geweldige meiden en het moet klikken. Een goede 

sfeer in de salon is erg belangrijk, want dat krijgt 

de klant mee. Mensen voelen het meteen als je 

niet lekker in je vel zit.’’ Janien Hielkema is 

Greetjes naaste collega. ,,Ik wil haar nooit meer 

kwijt. Ze werkt parttime en is al vier jaar bij me.’’ 

Greetje legt uit dat elke klant zijn voorkeur heeft. 

Niet alleen voor haardracht of was- en 

spoelmethode, maar zeker ook voor wie hem of 

haar knipt. ,,Dat is in elke salon heel normaal. 

Janine heeft een eigen klantenkring, net als ik. 

Niemand knipt hetzelfde, elke kapster heeft haar 

eigen hand. In vakanties nemen we voor elkaar 

waar, maar daarna hebben we elk onze eigen 

klanten. Dat vinden onze klanten het fijnst. 

 

’’ Naast Janien werkt stagiaire Lotte Schievink uit 

Haulerwijk in de salon. Zij volgt de nieuwe 

opleiding ‘ondernemend kapper’. ,,Het is de eerste 

keer dat er een niveau-4 kappersopleiding is. Ik 

heb me meteen gemeld dat ik wel een stagiaire 

wilde hebben.’’ In de zomermaanden heeft vriendin 

Leonie Heemstram Greetje geholpen. ,,We kennen 

Greetje Dekker: ,,Klanten geven aan vertrouwen te 

hebben in mijn advies’’.  

Greetje is geboren in Siegerswoude en 

verhuisde als 6-jarig meisje met haar ouders 

naar de Mandewyk tussen Waskemeer en 

Bakkeveen. Hoofdzakelijk opgegroeid in 

Waskemeer, waar ze naar school gaat en 

vriendinnetjes heeft, maakt ze pas op haar 

zestiende echt kennis met Bakkeveen.  

 

Ze krijgt een baantje bij Jan en Tea Douwsma 

van de Plaza en is veel te vinden bij De Brink. 

Echt stappen doet ze natuurlijk in Drachten. Op 

het vmbo-tl aan het Liudger in Waskemeer 

beleeft ze een geweldige tijd. ,,Als ik daar aan 

terugdenk, wil ik zo weer teruggaan.’’  

 

In Groningen volgt Greetje in tweeënhalf jaar de 

kappersopleiding aan het Alfa College. Twee 

docenten, die kapsalon Timme Haircreations in 

Leeuwarden runnen, willen haar als stagiaire. 

Daar leert ze snel. Niet alleen het kappersvak, 

maar ook wat ondernemen is.  

 

Inmiddels woont Greetje al weer twee jaar 

samen in Groningen met haar vriend Wychard 

Draaijer, ook uit Bakkeveen. Hij werkt bij de 

luchtmacht en is vier dagen per week van huis. 

,,Woensdagavond werk ik en slaap ik altijd bij 

mijn ouders.  

 

Die drie avonden alleen thuis zijn zo om, met 

sporten en andere dingen.’’ Door de week werkt 

Greetje in ons dorp, waarin ze zich erg thuis 

voelt. En in het weekend heeft ze het ritme van 

de stad én de gezelligheid. ,,Eigenlijk is 

Groningen gewoon een groot dorp, je komt er 

vaak dezelfde bekenden tegen.’’ 
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elkaar van de kappersopleiding. Leonie heeft de 

hele zomer meegewerkt en is per 1 oktober voor 

zichzelf begonnen. Ze runt nu een eigen kapsalon 

in Winkelcentrum Lewenborg in Groningen. 

Geweldig voor haar, maar ik ben een goede 

vakantiekracht kwijt.’’  

 

Binnen de muren van de kapsalon huist de 

schoonheidssalon ZoMooi van Naomi Witte. ,,Zij 

huurt een stukje van mijn ruimte. Zo’n twee jaar 

geleden hebben we haar schoonheidssalon in de 

kapsalon gebouwd. Het is haar eigen onderneming, 

maar we zitten samen onder één dak.’’ Marleen 

Leistra, stagiaire in de schoonheidssalon en ook uit 

Haulerwijk, maakt het team compleet.  

 

Coiffure Award  

,,Wat haardracht betreft dan vind ik mijzelf een 

saaie kapper. Ik houd van niet te gek en niet te 

raar en zal zelf nooit extreme kleuren dragen. Dat 

vind ik niet bij mij passen. Ik durf het gewoon niet. 

Erg hé?’’ Toch zijn haar ‘avant garde’-creaties 

verre van saai. Daarmee doet ze zelfs mee in de 

Europese Coiffure Award. ,,Dat is dé 

haarmodefotografiewedstrijd onder Nederlandse 

kappers. De beste kappers doen eraan mee en alle 

inzendingen worden door een deskundige jury 

beoordeeld. Ze letten op de juiste combinatie van 

het modebeeld. Kapsel, visagie, styling en 

fotografie horen perfect in balans te zijn. In januari 

hebben wij voor het eerst meegedaan, met drie 

modellen. Je moet dan verzinnen wat de nieuwe 

rages worden voor volgend jaar. Mijn voorkeur 

gaat uit naar Avant Garde, zeg maar de niet 

draagbare kapsels voor op de catwalk.’’ Gewonnen 

heeft Greetje niet, maar prachtige creaties heeft ze 

wel gemaakt. ,,Wie wint heeft vaak foto’s genomen 

door een beroemde fotograaf. Die heb ik niet en 

bovendien vind ik mezelf niet goed genoeg. Het is 

vooral ontzettend leuk en leerzaam om eraan mee 

te doen. Ik voel me dan net als een kunstschilder 

die een schilderij maakt. Van zo’n fotoshoot met 

kunstzinnige kapsels krijg ik een creatieve boost. 

Die gebruik ik ook weer bij mijn klanten.’’ Of er 

klanten zijn die zo’n kapsel willen dragen? ,,Nee, 

niemand wil dat. Bovendien zijn deze kapsels niet 

te dragen. Ze hebben de vorm van bijvoorbeeld de 

Eifeltoren of een pyramide, daar kun je niet mee 

over straat.’’ 

 

Berend Henk huizing 
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uw team van  

notariële  

specialisten

 

testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | 

nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | 

huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | 

koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | 

vereniging | stichting | B.V. (oprichting en statutenwijziging)  

aandelenoverdracht 
 

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis 

vraag vrijblijvend informatie en/of offerte 

www.bvwnotarissen.nl | info@bvwnotarissen.nl 

☎ 0512-512205 | Stationsweg 49, 9201 GH Drachten 
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Uit de praktijk van de notaris 
 

 

Word je bestuurder? Een grote eer, 

maar ook een grote 

verantwoordelijkheid.  
 

Als je toetreedt tot een bestuur is het 

belangrijk om te weten waar je precies aan 

begint. Wat is je taak? Waar ben je 

verantwoordelijk voor? Waar begint én 

eindigt jouw aansprakelijkheid?  

 

Hieronder belangrijke informatie en vitale tips voor 

aspirant bestuurders.  

 

Over welke bestuurder hebben we het hier? 

Onderstaande informatie is van toepassing op 

bestuurders van een van de volgende 

rechtspersonen: 

- vereniging (met notariële akte) 

- stichting 

- besloten vennootschap (bv) 

- naamloze vennootschap (nv) 

- coöperatie. 

Deze worden hierna aangeduid als: 

‘rechtspersoon’. 

 

Bestuurder word je niet zomaar! 

De procedure voor je benoeming als bestuurder 

staat in de statuten van je rechtspersoon. Je bent 

pas bestuurder als je je benoeming ook aanvaardt. 

Inschrijving in het handelsregister daarna is 

cruciaal. Zo kan iedereen zien dat jij bestuurder 

bent.  

 

Zolang je niet bent ingeschreven in het 

handelsregister kun je beter nog geen zaken 

regelen als bestuurder. Je bent dan namelijk 

persoonlijk aansprakelijk voor alle verplichtingen 

die je aangaat. 

 

Wat is je taak als bestuurder en ben je 

immuun voor aansprakelijkheid? 

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het 

‘beleid’ van de rechtspersoon. Jij moet zorgen dat 

de zaken financieel op orde zijn, dat er een goede 

administratie is en dat de activiteiten naar behoren 

worden uitgevoerd. 

Je moet ook rekening houden met de belangen van 

anderen, zoals schuldeisers en je bent niet 

immuun voor aansprakelijkheid.  

 

Zo kun je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld 

als je een verplichting aangaat die de 

rechtspersoon nooit kan nakomen of als je 

onterecht meewerkt aan een uitbetaling aan 

aandeelhouders. Ook selectief betalen aan 

schuldeisers kan je opbreken. Want als de 

rechtspersoon hierdoor andere schuldeisers niet 

meer kan betalen heb jij je taak niet goed 

uitgevoerd. En kun je aansprakelijk worden 

gesteld. 

Als een medebestuurder dit soort zaken verkeerd 

doet en jij niet op tijd maatregelen neemt, kun je 

ook aansprakelijk worden gesteld. 

 

Hoe voorkom je aansprakelijkheid als 

bestuurder? 

Als je niet aansprakelijk wilt worden gesteld, moet 

je als bestuurder zorgen dat je goed functioneert 

en het overzicht houdt, zodat er geen problemen 

ontstaan. Je kunt natuurlijk taken uitbesteden, 

maar zorg dat je altijd zicht houdt op de financiële 

gang van zaken, de administratie en de 

activiteiten. Als je ziet dat er zaken niet goed 

gaan, moet je maatregelen treffen. 

Elk jaar maak je een jaarrekening of zorg je voor 

een ander financieel overzicht. Je kunt je 

aansprakelijkheid beperken door deze stukken te 

laten controleren en door de rechtspersoon 

kwijting te laten geven voor het gevoerde beleid. 

 

Kun je je verzekeren voor aansprakelijkheid?  

Het is mogelijk om je als bestuurder te verzekeren 

voor aansprakelijkheid. Een dergelijke verzekering 

geeft echter nooit een 100% dekking. Daarom is 

het belangrijk om goed na te gaan voor welke 

zaken de verzekering dekking geeft en voor welke 

periode. Houd er rekening mee dat je ook nog kunt 

worden aangesproken als je inmiddels geen 

bestuurder meer bent. 

 

Meer informatie over dit ontwerp? Neem dan 

contact met ons op. 
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Uit de tandartspraktijk…         

 

 
Vraagt u zichzelf ook weleens af of u daadwerkelijk invloed heeft op het gebit van uw kind?  
Wij bieden in de praktijk een nieuwe optie aan. De methode heet Gewoon Gaaf en is bedoeld voor 
kinderen van 0-18 jaar én hun ouders. De reden waarom we 0 jaar aangeven is omdat het belangrijk is 
als ouder zijnde aandacht te schenken zodra het eerste tandje van uw kind doorkomt. Uit onderzoek is 
gebleken dat deze methode tot 70% minder gaatjes leiden. Uiteindelijk zijn ouders/verzorgers direct 
vanaf doorbraak van de eerste tand verantwoordelijk voor het kindergebit, hierdoor vinden wij het 
belangrijk om ons te richten op een samenwerking met de ouders om het beste resultaat voor de kinderen 
te bereiken. Daarbij vinden wij het belangrijk om ons te richten op wat uw kind nodig heeft, en wat voor 
hem/haar het beste werkt. Iedereen is uniek, iedereen pakt het anders aan, maar uiteindelijk wil iedereen 
hetzelfde bereiken: Een gezond en hygiënisch verantwoord gebit.  
 
Voor meer informatie kun je in de praktijk vragen naar de Gewoon Gaaf folder, hiermee krijg je antwoord 
op vragen zoals wanneer ga je naar de tandarts, wanneer begin je met tandenpoetsen, kan een 
beginnend gaatje nog stoppen, mag ik mijn kind een fluoridebehandeling of sealant onthouden en gaatjes 
overkomen je toch? Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken voor een informatief gesprek. 
Notabene: U bent ook van harte welkom als uw kind geen patiënt is in onze praktijk. 
 
 
Bezoek voor meer informatie over onze praktijk ook eens onze website: 
www.TandheelkundigCentrumBakkeveen.nl 
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Jeugdtheater Bakkeveen 

 

 

Na weer heerlijk te zijn uitgerust van onze 

zomerstop zijn we vrijdag 16 september weer van 

start gegaan met het jeugdtheater.  We beginnen 

net als andere jaren met de  toneel en 

theaterlessen.  

Ook zullen er weer een aantal gastdocenten komen 

die de kinderen de nodige inspiratie kunnen geven. 

 

De planning dit jaar is wat anders dan voorgaande 

jaren.  

In het najaar treedt het Jong Nij Bigjin nog 1 of 2 

keer op met het Theaterdiner van professor 

Brassica.  

Ook zijn we weer van de partij bij de 

jeugdtheaterdagen in Allardsoog. Verder staan er 

wat workshops in de planning. Deze zijn gesplitst; 

workshops voor het jeugd van het voorgezet 

onderwijs en workshops voor de kinderen van de 

basisschool. 

 

Vanaf november gaan we aan de slag voor ons 

optreden 

‘De wezen 

van Veenhuizen’.  
 

Er gaat komende zomer een 

grote groep jeugd meedoen aan het 

Iepenloftspul in Bakkeveen deze zomer. 

 

Lijkt het je leuk om toneel te spelen en zit je in 

groep 6 of hoger dan ben je van harte welkom om 

eens een avondje in september en oktober mee te 

doen.  

 

We repeteren elke vrijdagavond in de Oanrin van 

19.00-20.30 uur.  

 

Voor meer informatie kun je mailen naar 

jeugdtheaterbakkeveen@gmail.com of  

bellen met Geert (0643539992)

 

 

  

mailto:jeugdtheaterbakkeveen@gmail.com
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Verslag sociëteit 55+
 

 

Ons uitje aan het begin van het seizoen was op 

woensdag 21 september 2016. Dit was een week 

uitgesteld, vanwege de hitte op 14 september. 

 

We gingen dit keer naar museum ’t Rieuw in Nuis. 

Onder aanvoering van Berend en Wimke (die in 

een mooie oude open auto voorop reden), gingen 

we via een toeristische route naar het museum. 

Daar werden we gastvrij onthaald met koffie / 

thee. Daarna werden we in twee groepen verdeeld 

om het museum te bekijken. 

 

Dit museum is een door Het Groninger Landschap 

aangekochte en gerestaureerde boerderij 

(oorspronkelijk gemengd bedrijf) en ligt op het 

landgoed “Coendersborch”. 

 

Beneden in het museum waren oudheden te zien 

op het gebied van het gemengd bedrijf, zoals de 

melkerij, dorsmachines uit verschillende 

tijdsperiodes, maar ook oude hondenkarren.  

In de zuivelhoek was te zien hoe boter en kaas 

wordt gemaakt. Er worden ook regelmatig 

demonstraties kaasmaken gedaan. 

 

Het museum heeft ook wisselende 

tentoonstellingen, dit keer op het gebied van de 

slacht en alles wat er mee te maken had. 

Boven was een tentoonstelling over het 

huishoudelijk gedeelte van de boerderij van 

vroeger. Daar zag je een linnenrek, weckflessen 

met inhoud, een oude kookkachel met oude 

zakketels. 

 

Buiten in de kapschuur was een 

timmermanswerkplaats en een smederij te zien. 

De grote machines stonden buiten opgesteld,  

waarbij  iedereen een kijkje kwam nemen. 

 

Bij het tweede kopje koffie/thee werd een heerlijk  

stukje warme ”poffert“ (in het fries heet dit 

“trommelkoek”) , met wat boter en stroop 

geserveerd in 2 kleine kannetjes . 

Het was een zeer mooi en gezellig begin van ons 

seizoen, waarbij het weer heel goed meewerkte. 

 

Onze volgende middag is op woensdag 12 

oktober in Dúndelle. Dan spelen we Bingo. 

Aanvang: 14.00 uur. 

 

Bent u nog nooit op onze sociëteits-middag 

geweest en lijkt het u wel leuk, kom eens een keer 

de sfeer proeven. U bent van harte welkom. 

 

Vr.gr. Heika 
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Oprop, it giet oan 
 

Wa wol meidwaan mei 

  

“it van Drooge mystearje” 
 

Yn 2015 ha de “Historische Vereniging Bakkeveen” 

en it “Toanielselskip Nij Bigjin” mei elkoar in petear 

hân om oer it âld skoalhaad master van Drooge in 

teaterfoarstelling te meitsjen.  

 

Hjirûnder folget in nijere útlis oer dit inisjatyf. 

 

Master van Drooge wie fan 1870 ôf skoalmaster yn 

Bakkefean en hat in wichtige bijdrage levere oan 

de ûntwikkeling fan Bakkefean en omkriten. 

De hystoaryske feriening wol graach de skiednis 

fan Bakkefean libben hâlde, benammen ek foar de 

jongerein.  

 

It toanielselskip hat in grutte jeugdôfdieling en 

sjocht mooglikheden om yn’e mande mei de 

hystoaryske feriening in teaterfoarstelling oer dit 

ûnderwerp gear te stallen.  

Âlde en nije tiden sille troch inoar hinne rinne en it 

dekôr moat ûnder oaren de âlde en nije skoallen 

útbyldzje. 

 

It is it doel dit stik op te fieren op it terrein fan 

“Dúndelle”. 

 

Der sille ûngefear 35 persoanen oan meidwaan, 

werfan 20 spilers fan jong oant âld en 15 

figuranten. Ek is der romte foar sjongen en 

dûnsjen, werby’t de gymnastykferiening en it 

doarpskoar in wichtige rol spylje kinne. Fierder 

wurdt der noch socht nei bewenners fan Bakkefean 

dy’t oan disse produksje meidwaan wolle.  

 

Dus hast der nocht oan om oan disse produksje 

mei te wurkjen, stjoer dan in mail nei 

geertlouwes@gmail.com as belje nei 06 

43539992. 

 

De rippetysjes sette útein yn jannewaris 2017 en 

de útfiering is yn juny as septimber 2017. 

  

mailto:geertlouwes@gmail.com
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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 

 

 

 

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.  

 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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Nieuws van het Sociaal Cultureel Werk 

 

In de vorige Slûswachter heb ik u verteld dat we 

bezig zijn het sociaal cultureel werk in Bakkeveen 

een nieuwe impuls te geven.  

 

De eerste start wordt gemaakt met het aanbieden 

van een cursus opvoeden, zoals vermeld in de 

vorige (en deze) Slûswachter. Op scholen en op 

meer plaatsen in Bakkeveen worden posters 

opgehangen. We hopen op een volle groep. De 

cursus wordt gegeven door Sietske Russchen, 

inwoonster van Bakkeveen. 

 

Daarnaast  willen we ons vooral richten op  

ouderen en jongeren, groepen die al “bediend” 

worden door  Vrouwen van Nu, Ouderensoos en 

verschillende sportverenigingen. Door 

samenwerking hopen we meer mogelijkheden te 

hebben om een bijzonder aanbod te doen. 

Wat willen we ? We gaan een “ cursus” mobiele 

telefonie organiseren. Bijna iedereen , jong en oud, 

heeft een mobieltje, maar wat kun  en wil je 

daarmee? 

 

We zoeken mensen, ook jongeren die 

tegen een kleine vergoeding, andere 

dorpsbewoners wegwijs willen maken op 

de telefoon. Omdat iedere telefoon anders is, en 

omdat iedereen wel wat weet, zijn er meer 

begeleiders nodig. We vragen mensen die het leuk 

vinden en het geduld hebben om anderen iets te 

leren. De voorkeur gaat er naar uit om deze 

“cursus” overdag te organiseren. Bij voorkeur al in 

november. 

 

Verder wordt gedacht over het vertonen van 

films in Bakkeveen. SCW zou de licentie kunnen 

aanvragen, en dan mag er gedraaid worden. Dit 

zou in januari kunnen starten. 

Voor de uitwerking van dit plan zoeken we mensen 

die dit gaan organiseren. De eerste persoon heeft 

zich al aangemeld. 

 

Zoals u ziet zijn er allerlei mogelijkheden. Graag 

willen we, in samenwerking met de verschillende 

verenigingen, een groter aanbod doen. 

 

Uitgangspunt blijft: door en voor Bakkeveen. 

Lukt dit niet, dan kan ook buiten het dorp gekeken 

worden.  

 

Namens de “denktank” 

Emy Hoogenboom 

 

  

Samengevat :   

 In oktober start de cursus “opvoeden”. U kunt zich 

aanmelden. 

 

 We zoeken mensen die andere Bakkeveensters wegwijs 

willen maken op hun mobieltje. We vragen ook uitdrukkelijk 

jongeren zich aan te melden. Een vergoeding is mogelijk! 

 

 We zoeken mensen die in een werkgroepje het plan 

uitwerken om films te gaan vertonen in Bakkeveen.  

 

 We vragen om ideeën, met name op het gebied van 

bewegen/sport om een breder aanbod te kunnen doen op dit 

terrein. 

 

 We vragen om ideeën op het gebied van natuureducatie. 

 

 Voor informatie en aanmelding:  

email naar scw@bakkeveen.nl 
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Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016 

is de huisartsenpraktijk Bakkeveen gesloten. 

 

 

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: 

 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude 

Meester Geertswei 15,  9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 

 

Graag uw herhaalmedicatie tijdig bestellen. 

 

 

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 

 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen   
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Nieuws van de Werkgroep 

Amnesty International Ureterp e.o. 
 

Filmavond Amnesty International. 
 

Op vrijdagavond 4 november as. organiseert de 

werkgroep Amnesty weer een gratis filmavond voor 

alle belangstellenden voor het werk van Amnesty.  

 

Op de avond zal de film ‘Our School’ worden 

vertoond. In Nederland zijn na de zomervakantie 

de scholen weer voor iedereen begonnen. In 

Roemenië mochten de gediscrimineerde 

Romakinderen pas in 2006 voor het eerst naar een 

officiële school. 

  

Regisseur en mensenrechtenactiviste Mona Nicoara 

filmde vier jaar lang een poging tot integratie van 

een groep Romakinderen in het etnisch 

gesegregeerde Roemeense onderwijs. 

 

‘Our School’ is een ontroerend portret van 

armoede, discriminatie en segregatie, maar ook 

van vrijheid, humor, onschuld en het speelse 

buitenleven van kinderen in de Romagemeenschap. 

 

Waar: Dúnhoeke, Mjûmsterwei 16, 

Bakkeveen (naast het zwembad) 

Wanneer: Vrijdag 4 november 

Aanvang: 19:45 

Toegang: gratis 

 

Namens de werkgroep Amnesty International 

Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra  

  



22 
 

Zomerspektakel 2016 
 

In augustus heeft Stichting dorpsfeest  

Bakkeveen 3 activiteiten georganiseerd op diverse 

locaties in het dorp. Dit onder het motto: er is wat 

te beleven! 

 

 3 augustus hooisurfen bij de vijver. Zo’n 35 

deelnemers streden om de eer. Patrick Kok liet 

zien dat hij het beste kon blijven zitten op de 

surfplank. 

 16 augustus kano spektakelrace in de vaart 

bij de Waldsang. 36 deelnemers in teams van 3 

personen hebben hard gestreden. Uiteindelijk 

werd de race gewonnen door het team van Das 

boot. 

 Op 27 augustus was de afsluiting met 

ouderwets zakslaan op het terrein bij de 

Plazahut. 14 deelnemers waren fanatiek en na 

maar liefst 3 ronden kwam Raymond 

Steerenberg als winnaar uit de bus. 

 

Alhoewel het weer niet altijd mee zat, kunnen we 

toch terugkijken op geslaagde activiteiten . We 

willen dan ook onze sponsors bedanken: Camping 

de Waldsang, Plaza de Kolk, Gebroeders Kok, 

Outdoor Bakkeveen, Veenstra Bakkeveen, Harm 

Boonstra klussenbedrijf, Noovids en de Stichting 

vlooienmarkt en natuurlijk de vele vrijwilligers.  

 

Bedankt allemaal! 

 

Stichting Dorpsfeest Bakkeveen
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Jaarlijkse Griezeltocht 
 

Geef je nu op voor de jaarlijkse 

griezeltocht door de bossen van 

Bakkeveen. 
  

Op zaterdag 29 oktober 2016 wordt weer de 

jaarlijkse griezeltocht gehouden. Dit jaar is het 

thema “Lord of the Rings”.  

Loop als Hobbit door de prachtige en spannende 

gebieden van het verhaal.  

 

Opgave kan via het emailadres: 

griezeltocht@hotmail.com.  

Het inschrijfgeld is € 8,50 per persoon. Dat is 

inclusief één consumptie te besteden in The 

Dancing Pony.  

 

Bij een aanmelding van een complete groep van 10 

personen hebben we een speciale korting. Voor de 

hele groep kost het dan maar €75,-. Ook dat is 

natuurlijk inclusief voor iedereen één consumptie.  

 

Het vertrek van de groepen zal zijn tussen 18.30 

uur en 22.00 uur vanaf De Gouw, Slotleane 1 te 

Bakkeveen.  

 

Vanaf 22.00 uur is er een te gekke after party 

met De Noovids! Entree is gratis. Iedereen 

is  welkom, ook als je de spannende tocht niet 

durft te lopen.  

  

Gratis entree bewijzen winnen voor de 

griezeltocht?  

Like onze Facebook pagina want daar verloten we 

startbewijzen!  (Griezeltocht bakkeveen)

  

mailto:griezeltocht@hotmail.com
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World Servants Bakkeveen 
 

Hallo, wij zijn Janneke en Arne en wij gaan mee met World Servants naar 

Bolivia om daar klaslokalen te bouwen. Dit bericht is om u op de hoogte te 

houden van onze acties. Wij hebben niet stilgezeten.  

 

Zoals u misschien wel weet hebben we op de rommelmarkt gestaan en daar hebben we €120.- mee 

opgehaald. Ook hebben we regelmatig bessen geplukt bij de bessenboerderij Allardsoog. En daarmee 

hebben we € 500.- verdiend. 

Er komen nog een aantal acties aan. De aardappelactie bijvoorbeeld. Wilt u aardappelen en 

tegelijkertijd het goede doel steunen? Hier is het bestelformulier: 

 

-------------------------------------------- 
 

Soorten aardappelen Gewicht Prijs in €  Aantal zakken 

Bildstar   10 kg  € 8  ………………… 

Irene    10 kg  € 8  ………………… 

Borgers   10 kg  € 8  ………………… 

 

Totaal:                                           ……….            ..………………. 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer: 

 

Graag aankruisen op welke dag wij de aardappelen bij u brengen, u kunt kiezen uit de 

volgende data: 

o Vrijdag 28 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur 

o Zaterdag 29 oktober van 10.00 uur tot 13.00 uur 
 

Betaald   JA/NEE 
De bestellingen moeten voor 21 oktober ingeleverd zijn bij Ecofeen 37 (Arne v/d Bosch), Blauhûs 39 

(Janneke Veenstra) of Boskleane 31 (Johanna Ekas). U kunt de bestelling ook mailen naar: 

bakkeveenworldservants@gmail.com. Of bellen naar 0516-541585.Wij danken u voor de bestelling. Bij 

voorkeur vooraf betalen.  

-------------------------------------------- 
12 November is er een stampotmaaltijd. Nadere informatie volgt. 

Wilt u op de hoogte blijven van onze acties? Houd de site van Bakkeveen en het kerkblad in de gaten. 

Ook hebben we een Facebook account: WorldServants Bakkeveen. 

mailto:bakkeveenworldservants@gmail.com
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MuZieSen 

23 oktober 15.00 uur 

In Dúndelle 

 

Gezellige middag met 

Nederlandse en 

Engelse hits uit de 

afgelopen jaren 

 

                                                      

 

MuZieSen  

-Gratis entree- 
Na afloop mee eten van het buffet, 

dan wel even aanmelden. 

0516 541493 of info@dundelle.nl 
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Bakkefeansterjûn 

 

Dorpsgenoten, 

 

Na het daverende succes van vorig jaar tijdens de 

Bakkefeansterjûn gaan we er opnieuw een 

quizavond van maken doen. 

 

Wat gaat er gebeuren ? 
Zaterdagavond 12 november komt er een 

Dundellequiz. Het wordt een avond vol actie en 

spanning. Jullie kunnen hier als team van  

maximaal 5 personen aan mee doen.  

Het wordt een quiz met 3 rondes, waarbij de 

kennis van de actualiteit, van muziek en het dorp 

wordt getoetst. 

 

Wat moet jij hier voor doen ? 
Stel een team samen van 

maximaal 5 personen. 

Geef je team een 

sprankelende naam. Meld je 

aan via de mail en geef alle 

gevraagde gegevens door. 

Het mailadres 

quizbakkeveen@gmail.com 

  

Voorlopig programma 
 Dundellequiz met 3 rondes. 

 Rode draad vlooienmarkt 

commissie. 

 Afsluiten met gezellige muziek 

voor ieders. 

 

Voor jong en oud is het leuk en uitdagend om mee 

te doen aan de Dundellequiz. 

 

Schroom niet en geef snel een team op voor deze 

wel zeer bijzondere avond. 

 

Voor vragen kun je mailen naar 

quizbakkeveen@gmail.com of bellen naar  

0516 541493 

 

Alvast veel plezier bij jullie voorbereiding, 

 

Engel 

Geert 

Gertjan 

Ineke 

  

mailto:quizbakkeveen@gmail.com
mailto:quizbakkeveen@gmail.com


28 
 

Natoer Nijs 
              Overzicht:  september 2016 

 

Vanmorgen 22 september lijkt de vogeltrek goed 

op gang gekomen. Opeens veel Vinken, 

Graspiepers, Zanglijsters  en Sijsjes die al in 

groepjes richting zuid trokken. Ook opvallend was 

de activiteit van zangers, zoals Tjiftjaf en mezen.  

 

Het lijkt erop dat er afgelopen nacht veel uit het 

noorden van Europa zijn weggetrokken.  Het lijkt 

daar inderdaad een stuk kouder te worden. 

Afgelopen nacht hier ook maar vijf graden. Onder 

invloed van zulke omstandigheden  en de juiste 

windrichting (zuid tot zuidoost) kan de trek flink op 

gang komen. De telpost (de bult op de 

Duurswouderheide) gaan we weer bemannen. 

 

Terwijl ik wat klusjes deed thuis met de deur naar 

buiten open, hoorde ik opeens het voor mij 

kenmerkende roepje van een Bladkoning. Even 

later zag ik hem scharrelen in de bosjes achter 

mijn huis. 

 
De Bladkoning is familie van de Tjiftjaf. Goed in 

beeld (wat erg lastig is vanwege het drukke 

foerageren in de bosjes) zie je een groenig vogeltje 

met een lange en duidelijke wenkbrauwstreep en 

twee duidelijke vleugelstreepjes. De onderzijde is 

vuilwit. Eigenlijk is deze soort op trek een must 

(althans voor mij) omdat je weet dat de trek bezig 

is. De soort trekt overwegend langs de kust (op de 

eilanden zie je meerdere), maar ook in het 

binnenland is een waarneming mogelijk.  

  

Later op de dag vloog zowaar een Ortolaan, 

herkend aan de roep en redelijk laag vliegend, over 

het dorp. De roep is vrij zacht, maar voor mij wel 

opvallend. Op telposten kun je hem nog wel eens 

waarnemen.  

 

Een dag eerder in de duinen de eerste Keep van 

het najaar gehoord. 

Genoeg over zeldzaamheden. Zanglijster, Sijs, 

Graspieper, Vink en straks Koperwiek en 

Kramsvogel  overvliegend in groepjes, zijn ook 

prachtig om te zien. De Zwaluwen zijn al voor het 

grootste deel vertrokken.  

 

Hieronder een greep uit waarnemingen in 

onze omgeving. 

 Vogels 

Een IJsvogel laat zich regelmatig zien op de 

Duurswouderheide (omgeving telpost). Ook 

Raven zijn hier en daar te horen. Een Zwarte 

Ooievaar zat op 20 september bij het Schar te 

Wijnjeterp. Op 7 september vloog een 

juveniele Roodpootvalk over het dorp richting 

zuid. De vogel werd gezien door Sjouke, Harma 

en ondergetekende. 

 Dagvlinders 

Op zonnige dagen zijn nog diverse soorten 

actief, zoals Dagpauwoog, Kleine Vos, 

Atalanta en Bont Zandoogje. De eerste twee 
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zijn overwinteraars en zoeken langzamerhand 

een plekje in de schuur of in een houtstapel 

etc.  Voor degene die ook nachtvlinders wil 

zien, is bijvoorbeeld de buitenverlichting een 

optie. Er zijn prachtige soorten bij.  

 Zoogdieren 

In het dorp zijn op 15 september vier soorten 

Vleermuizen vastgesteld tijdens een onderzoek 

met batdetector door Sjouke. Het zijn: 

Laatvlieger, Rosse Vleermuis, 

Watervleermuis (vaart en dobbes) en 

Dwergvleermuis. Recent is ook de Ruige 

Dwergvleermuis vastgesteld. (de vijfde soort 

dus). Douwe Klijnstra telde in augustus bij het 

uitvliegen van  hun zomerverblijf in het 

sterrenbos achter de Slotplaats maar liefst 147 

Rosse Vleermuizen. Alle door Sjouke gemelde 

soorten zijn door Douwe al foeragerend bij de 

Slotsdraai waargenomen. 

 Libellen 

Nog steeds op zonnige dagen, veelal op de 

heide diverse soorten Heidelibellen en 

Pantserjuffers. In de tuin ook Paardenbijter 

en soms Blauwe Glazenmaker. 

 Paddenstoelen 

De laatste jaren wordt behoorlijk wat 

onderzoek in onze omgeving gedaan door 

enkele mensen, waaronder Tiny Groustra en 

ondergetekende en enkele andere kenners. 

Recent werd het Wit Heidetrechtertje, 

Gewoon IJsvingertje, Franjeporiezwam, 

Izabelkleurig Breeksteeltje enz. gezien en 

gefotografeerd. Dit is nog maar een heel klein 

deel van het werkelijk aantal soorten, wat de 

driehonderd redelijk eenvoudig haalt! We 

hebben een mooie gevarieerde omgeving en 

dat houdt ook in veel soorten paddenstoelen. 

We plukken vrijwel niet, maar proberen in het 

veld notities en foto’s te maken. Daarbij moet 

ook soms geroken en geproefd worden. Nee 

mensen, proeven is niet mijn ding…  

 

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.

 

Bericht van uw penningmeester over de contributie voor 2016 
 

Mededeling voor alle leden die een machtiging 

hebben ingevuld: 

Over 2016 bedraagt de contributie € 5,- en eind 

oktober zal deze worden geïncasseerd. 

 

Ieder lid heeft een uniek lidnummer gekregen: een 

(ad random) getal tussen de 0 en 200. 

De BIC code is RABONL2U. 

Het IBAN-rekeningnummer van de Natuerferiening 

Bakkefean is NL 86 RABO 0363 9609 37  

en staat nog op onze oude naam "Natuur- en 

Vogelwacht Bakkeveen"  

 

 

De leden die GEEN machtiging hebben ingevuld: 

hierbij het verzoek de contributie voor 2016 over te 

maken naar de bovengenoemde bankrekening.  

De betreffende leden hebben hierover ook een mail 

ontvangen, voor zover de emailadressen van deze 

leden bij ons bekend zijn. Bij voorbaat onze 

hartelijke dank. 

 

Tiny Groustra, penningmeester Natuerferiening 

Bakkefean, september 2016

 

mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Sport in Opsterland 
 

Sinds 2014 zijn er voor de gemeente Opsterland 

een viertal Buurtsportcoaches actief.  

 

Onder de naam ‘Sport in Opsterland’ stimuleren wij 

het sporten in de gemeente Opsterland. Bij Sport 

in Opsterland werken wij volgens de volgende vier 

pijlers: 

 

1. Bevorderen kwaliteit bewegingslessen op 

basisscholen 

2. Zorgen voor een zo breed mogelijk aanbod van 

na- en tussenschoolse sport- en 

beweegactiviteiten op basisscholen en het 

voortgezet onderwijs 

3. Ondersteunen en versterken van 

sportverenigingen en bevorderen van 

samenwerking 

4. Initiëren van sport- en bewegingsactiviteiten 

voor de niet, of minder actieve, inwoners van 

de gemeente 

 

 

Sinds 2016 werken wij dorpsgericht. In een periode 

van 8 weken schenken wij extra aandacht aan het 

sport- en bewegen in die dorpen.  

 Voor 2016 hebben wij nog twee clusters te 

gaan: Beetsterzwaag, Hemrik & Wijnjewoude: 

5 september t/m 30 oktober 

 Ureterp, Siegerswoude, Frieschepalen & 

Bakkeveen: 31 oktober t/m 24 december 

 

Projecten die wij in de afgelopen tijd hebben 

uitgevoerd zijn: 

 Dorpentour, met sport en spel voor 

basisschoolkinderen 

 Thema-avonden voor vrijwilligers binnen 

verenigingen 

 Ondersteuning ouderavonden op scholen met 

‘gezondheid’ als thema 

 Nieuw sportaanbod voor senioren 

 Fittesten en gezondheidsdagen 

 

Kijk op www.sportinopsterland.nl voor meer 

informatie en onze contactgegevens! 

  

http://www.sportinopsterland.nl/
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Op een fijne plek lekker 

samen spelen met andere 

peuters van 2 tot 4 jaar?  
 

Dat kan op peuterspeelzaal de 

Dúnkabouters in Bakkeveen.  

 

Uw peuter kan veilig haar/zijn gang 

gaan in de verschillende speel-leerhoeken en 

meedoen aan uitdagende, leuke en leerzame 

activiteiten. 

 

Bij de Dúnkabouters wordt gewerkt met het VVE-

Programma Puk en Ko, met verschillende thema’s. 

Elk thema heeft verschillende activiteiten waarin de 

volgende ontwikkelingsgebieden aan de orde 

komen: Taalontwikkeling, Sociaal-emotionele 

ontwikkeling, Motoriek en Rekenen. Het accent ligt 

op de taalontwikkeling (spreken, luisteren, 

woordenschat). De ouders ontvangen met elk 

nieuw thema, een nieuwsbrief waarin onder andere 

staat vermeld welke liedjes en woorden er aan bod 

komen. 

 

Voorop staat; “het leren samen spelen!” 
 

En mocht het té warm zijn, buiten op het 

speelplein, (of gewoon omdat het kan)….gaan we 

zo nu en dan heerlijk een wandeling maken in de 

bos/hei/duinen, welke eigenlijk een klein beetje als 

onze achtertuin mag worden beschouwd. Hier 

kunnen we naar hartenlust rennen, klauteren, 

ontdekken, spelen, zandkastelen bouwen of kuilen 

graven…. 

 

Elke dag is natuurlijk anders, maar we vinden het 

wel belangrijk regelmaat te bieden. Op deze 

manier creëren we voor de kinderen herkenning, 

rust en zekerheid. Zo zijn er vaste momenten voor 

het eten, drinken en (buiten)spelen. 

 

Op de Peuterspeelzaal worden er per dagdeel 

maximaal 8 kinderen opgevangen in de leeftijd van 

2 - 4 jaar. Bij maximaal 8 kinderen wordt er op de 

groep gewerkt met een beroepskracht en een 

vrijwilliger. 

 

Wij zijn op geopend van 08.30 tot 12.00 uur, op de 

maandag/dinsdag/woensdag en donderdagochtend. 

Kom spontaan gerust eens binnen kijken met uw 

peuter. 

 

Ook mag u een afspraak maken via 06-27334115.  

 

We zien jullie graag op Peuterspeelzaal “de 

Dúnkabouters” aan de Mjumsterwei nr. 16  

 

Groetjes Juf Grietje, Juf Yvonne, Juf Sieta, Juf 

Janneke, Juf Willie en Juf Dineke. 

 

(Ps. Bij de Belastingdienst kunt u 

Kinderopvangtoeslag aanvragen. Afhankelijk van 

uw (gezamenlijk) inkomen kan dit oplopen tot wel 

94% van de opvangkosten!) 

  

http://www.detorteltuin.frl/
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4e Northern Prog Festival Siegerswoude 

 
Op zaterdag 5 november a.s. vindt het derde 

Northern Prog Festival plaats in de Uthof 

Siegerswoude. 
 

Het NPF is een muziekfestival voor de liefhebbers 

van progressieve rock muziek, zoals de 

symfonische rock, de prog-metal en neo-prog. 

Dit sub genre kent wereldwijd veel aanhangers en 

in Nederland zijn een aantal grote en kleinere zalen 

en festivals helemaal gericht op deze doelgroep. 

Het NPF is de voortzetting van het ProgFarm 

festival wat 15 jaar lang in Bakkeveen werd 

georganiseerd en is het enige festival in zijn soort 

in Noord-Nederland. 

 

Elk jaar vult de Uthof in Siegerswoude zich met 

zo’n 150 tot 200 muziekliefhebbers uit binnen- én 

buitenland en is er naast de muziek van 5 bands 

ook de mogelijkheid om bij de diverse stands CD’s 

en andere merchandise te bemachtigen. 

Het festival begint om 15.00 uur (deuren open 

vanaf 14.00 uur) en gaat door tot in de kleine 

uurtjes. 

 

De band Picklelegaz uit Vlaardingen opent het 

festival. Deze vriendenband bestaat al sinds 1988 

en nog steeds weten ze elk optreden tot een 

feestje te maken. 

De organiserende band Leap Day zal als tweede 

act spelen. Inmiddels zijn deze Friezen 

opgeklommen tot de top van de Nederlandse 

progrock wereld en met hun laatste CD’s (From 

The Days Of Deucalion, Chapter 1 & 2) zijn ze ook 

internationaal definitief doorgebroken. 

De derde band die je kan beluisteren is Unkh uit 

Schijndel. Deze 4-mans formatie is aan een tweede 

leven begonnen. Ooit begonnen in 1991, gestopt 

en in 2006 de draad weer opgepakt wat 

resulteerde in hun eerste en nog steeds enige CD 

genaamd Traveller (2014). 

 

Hierna zal Ricocher het podium betreden. Ricocher 

was enige jaren geleden een begrip bij het 

progressieve rock publiek in binnen- en buitenland. 

Tijdens de vele optredens (o.a. Bospop, Paradiso, 

013, buitenlandse optredens in Mexico, Zweden, 

Engeland, Frankrijk en Duitsland) heeft Ricocher’s 

muziek vele harten veroverd, vooral door de 

toegankelijkheid van de nummers. In 2007 is de 

band gestopt, maar nu zijn ze weer back in town 

met een reünie concert op het NPF.  

 

Als laatste band en hoofd act van de dag zal de 

formatie X-Panda uit Estland optreden. Als ze in 

Nederland komen, nemen ze hun gloednieuwe CD 

Reflections mee. Hun 1e album (Flight Of Fancy) 

was direct een wereldwijde hit! Allemaal 

afgestudeerde conservatorium muzikanten die hun 

progressieve metal omlijsten met de symfonische 

muziek van een echt orkest of met de prachtige 

klanken van een groot koor, allemaal even 

smaakvol! Hoewel ze het orkest en het koor thuis 

zullen laten, zal de muziek er niet minder fraai om 

zijn. 

 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal (€25) en via 

www.leapday.nl/news in de voorverkoop (€20) 

  

http://www.leapday.nl/news
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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 

 

 

 

 

Voorlichting 

 

Fit zijn en blijven voor 

senioren 
 

Fit zijn is voor iedereen anders. En bijna 

iedereen wil zich graag fit voelen. Vroeger 

waren mensen dagelijks veel actiever en 

was het minder noodzakelijk om bewust 

actief bezig te zijn.  

Tijdens de voorlichting ‘Fit zijn en blijven’ op 

dinsdag 1 november krijgt u informatie over 

zelfstandig thuis wonen, fitheid en 

gezondheid van senioren (50+). U bent van 

harte welkom! 

 

Programma 

9.15 uur  Inloop 

9.30 uur   Inleiding – door wijk-

verpleegkundigen van De Friese 

Wouden en ZuidOostZorg 

9.40 uur   Presentatie Langer Zelfstandig 

thuis wonen – door het 

Hulpmiddelencentrum 

10.10 uur  Pauze 

10.30 uur  Balanstraining – door Matthieu de 

Greef en Sjoerdje Kootstra van 

het Beweegproject van De Friese 

Wouden met aansluitend een 

demonstratie van gymvereniging 

Kwiek uit Bakkeveen 

11.30 uur  Afsluiting 

 

Waar?  Dúndelle, Mjûmsterwei 16 in Bakkeveen 

Opgave  De voorlichting is vrij toegankelijk. Opgave is niet nodig. 

Kosten?  Er zijn geen kosten aan verbonden. 

  

Dúndelle 
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Sirkelslag Kids           
 

Op 18 november is er voor de kinderen van 

de basisschool van groep 6,7, en 8 weer de 

spannende wedstrijd Sirkelslag Kids.   

 

Groepen in het hele land voeren in hun eigen 

plaats opdrachten uit die via internet worden 

doorgegeven. Zo strijden zij met elkaar.  

 

Wij, in Bakkeveen, gaan mee strijden om de 

Sirkelslagbeker onder leiding van Miriam 

Algra en Jesper v.d. Bosch. 

 

Doe je mee? Alle kinderen van groep 6,7 en 8 

zijn welkom in het Jeugdhonk van De Mande 

(gratis) op 18 november om 19.15 uur. Om 

21.00 uur is het afgelopen. 

 

Geef je nu alvast op bij Toos Hoogesteger 

kerkelijkwerkertoos@gmail.com  

 

mailto:kerkelijkwerkertoos@gmail.com
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Bakkefeanster topduif baart opzien 
 

De Bakkefeanster duiven kenden een 

prima seizoenstart. Dat dit halverwege 

het seizoen een meer dan uitstekend 

vervolg zou krijgen was onverwacht. 

Vooral de topduif van Andries van der 

Veer liet een 5e en 1e plaats noteren van 

de gehele afdeling Friesland. 

 

Deze duif kan onder totaal verschillende 

weersomstandigheden een topprestatie 

leveren. Half mei was het koud en er waaide 

een matige noordwestelijke wind. De Friese 

duiven werden toen vanuit het Zuid-

Belgische Quievrain gelost. Met een 

gemiddelde snelheid van meer dan 74 km/u 

legde de doffer van Andries de 345km af. Dit 

leverde dus een 5e plaats en teletekst 

notering op tegen 17.025 duiven.  

 

Daarentegen hadden de duiven begin juli 

een gunstige staartwind vanuit het 

zuidwesten. Deze doffer weet ook prima met 

deze omstandigheden om te gaan. Vanuit 

het Franse Peronne legde hij de 420km af 

met een gemiddelde snelheid van meer dan 

104km/u. Deze snelheid was goed voor een 

1e plaats en Teletekstnotering in de afdeling 

Friesland. Samen korfden 679 Friese 

liefhebbers voor deze wedstrijd 7686 duiven 

in.  

 

Het wedstrijdseizoen is afgelopen en de duiven 

genieten van hun welverdiende rust en verwisselen 

nu het oude voor het nieuwe verenpak. Een zeer 

belangrijk proces zodat volgende seizoen weer 

goede resultaten geboekt kunnen worden.  

 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over 

de Bakkefeanster duivensport en omgeving 

neem dan gerust contact op met een van de 

bestuursleden, www.vitesse88.nl 

  

Afd. 11  Friesland ‘96 Uitslag Definitief 

Quiévrain 14 mei 2016 

1 H. van der Tuin Oldeberkoop 1250 m 

2 J. & S. Timmermans Donkerbroek 1245 m 

3 W. Buwalda Steenwijk 1242 m 

4 H. van der Tuin Oldeberkoop 1240 m 

5 A. van der Veer Bakkeveen 1239 m 

6 J. Oost Oldelamer 1236 m 

7 Henri & Wilma vd Lind St. Jansklooster 1233 m 

8 A. Klooster Oosterwolde 1230 m 

9 Alex Slimmen Vollenhove 1230 m 

10 Bouke de Boer Steenwijk 1230 m 

Afd. 11  Friesland ‘96 Uitslag Definitief 

Peronne 2 juli 2016 

1 A. van der Veer Bakkeveen 1737 m 

2 De Vries/Hakvoort Urk 1734 m 

3 Jan Pieter Brands Urk 1733 m 

4 Riekelt H. de Vries Urk 1733 m 

5 Comb Ras & Post Urk 1725 m 

6 Daan tuinstra Kraggenburg 1724 m 

7 Olof Mulder Steenwijk 1703 m 

8 L.J. Dekker Marijenkampen 1701 m 

9 G.L. Krol Willemsoord 1700 m 

10 L. Bakker Kollummerzwaag 1700 m 
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Daghap
 

Donderdag 6 okt Verrassingsstamppot 

  

Donderdag 13 okt Pizza à la Brink 

 

Donderdag 20 okt Shoarmaschotel 

 

Donderdag 27 okt Chili con carne 

 

Donderdag 3 nov Bami à la Brink 

 
  

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 

Binnenkort verkopen wij ook PIZZA’S 
Kom je pizza eten bij ons in het café, dan kun je je eigen pizza samenstellen. 

Wil je de pizza liever thuis opeten, dan zijn er 5 variaties mogelijk. 

 
Houdt onze facebookpagina in de gaten wanneer we van start gaan.      Oant sjen  
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Mjumsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 0516541777 
 

          

Groep 8 bij de lancering van het 

nieuwe boek van Carry Slee     

Groep 8 was uitgenodigd om bij de lancering 

van het nieuwe boek ‘verdacht’ van Carry 

Slee aanwezig te zijn. De lancering was op 

16 september in het gevangenis museum 

van Veenhuizen. Bij de lancering was zelfs 

pers aanwezig die ook vragen aan de 

kinderen stelden.         

 

Carry Slee kwam binnen toen iedereen klaar zat. Ze las een stukje voor uit het boek en er 

mochten vragen gesteld worden. Iedereen kreeg het nieuwe boek als verrassing cadeau, deze 

konden ze meteen laten signeren. Het was een geslaagd uitje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreis 

Dit schooljaar zijn alle groepen aan het begin van het schooljaar op schoolreis geweest. Het 

zijn stuk voor stuk zeer geslaagde schoolreisjes geweest waar we met veel plezier op 

terugkijken! 

 

De Oanrin,  de school  

                   die er toe doet! 
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  CBS Betrouwen 
  

Mjûmsterwei 12  
9243 SJ  Bakkeveen 
0516-541463 
  
www.betrouwen.nl 
info@betrouwen.nl 

Fris en fruitig van start 
  

De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer een paar weken achter ons. 

Alle kinderen zijn vol goede moed aan het nieuwe schooljaar begonnen. 

Veel leerkrachten van onze school zijn een nieuwe uitdaging aangegaan in een nieuwe groep. 

En zo staat alles gereed voor een nieuwe start. 

Het schoolgebouw is ook lekker opgefrist. 

Alle muren in de hal zijn wit gemaakt. 

Ook de indeling van de hal is veranderd, zodat we allemaal ‘meer ruimte’ ervaren. 

Alle vloeren zijn in de was gezet en blinken weer als nieuw. 

En op het plein zijn de hinkelblokken en knikkerpotjes weer fris in de verf gezet. 

We hebben er weer zin in. 

Laat het schooljaar maar komen! 

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!” 
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Plaatselijk Belang en het Natura 2000-plan 
Jan Slofstra 
 

In het septembernummer van De Slûswachter 

stond de zienswijze die het bestuur van Plaatselijk 

Belang (PB-) Bakkeveen eind april indiende op het 

Natura 2000-ontwerpbeheerplan ‘Bakkeveense 

Duinen’. Om maar met de deur in huis te vallen: 

het is een nogal teleurstellend stuk geworden. Je 

zou verwachten dat Plaatselijk Belang positief heeft 

gereageerd op dit plan dat streeft naar de 

instandhouding en een zorgvuldig beheer van de 

bijzondere natuurwaarden van het gebied tussen 

Bakkeveen en Allardsoog. Maar het is een kritisch 

stuk geworden met een aantal forse bedenkingen 

tegen het plan. Enkele leden van PB-Bakkeveen 

hadden bij het bestuur aangedrongen op zo’n stuk 

vanwege hun zorgen over de mogelijke negatieve 

consequenties van het plan voor de 

recreatiesector. Met succes, want in zijn zienswijze 

ziet ook het PB-bestuur het natuurbeheerplan als 

een bedreiging van de recreatie. Het bestuur heeft 

het heel keurig over de balans tussen economische 

activiteiten en het natuurbelang, maar de natuur is 

nergens een punt van zorg; hij lijkt vooral gezien 

te worden als een hindernisfactor.  

 

Draagvlak ? 

Voor het Natura 2000-beheerplan zou in 

Bakkeveen zonder verdere tegemoetkoming aan de 

recreatiebelangen onvoldoende draagvlak zijn. 

Opvallend in dit verband is dat het PB-bestuur de 

lezer wil laten geloven dat het met zijn zienswijze 

de mening van het overgrote deel van de bevolking 

van Bakkeveen vertolkt. Maar die is niets 

gevraagd. Zelfs de Natuerferiening niet. Het PB-

bestuur kiest desondanks heel duidelijk voor het 

recreatiebelang. Maar hun mening hoeft helemaal 

niet de mening van ‘het dorp’ te zijn. Mijn ervaring 

is dat in het dorp best veel zorgen bestaan over de 

mogelijk ongunstige effecten van de snelle 

ontwikkeling van de recreatie op onze 

natuurgebieden. Dat zou wel eens kunnen 

betekenen dat in Bakkeveen, anders dan het PB-

bestuur denkt, wel degelijk een draagvlak voor het 

genoemde natuurbeheerplan aanwezig is.  

 

Inhoudelijke bezwaren niet sterk 

De inhoudelijke bezwaren tegen het plan die in de 

zienswijze naar voren worden gebracht zijn niet 

sterk. Ze gelden onder andere de bomenkap in het 

gebied. Het PB schrijft: “Dit stuit op veel onbegrip, 

verstoort fauna en flora en geeft de indruk dat het 

ontbreekt aan lange termijn visie en consistent 

natuurbeleid”. De kritiek in het tweede deel van de 

zin klinkt heel stoer, maar slaat nergens op. Je 

kunt het met de Natura 2000-plannen eens zijn of 

niet, één ding is volstrekt duidelijk: ze zijn het 

resultaat van een zorgvuldige politieke 

besluitvorming, zijn inhoudelijk gebaseerd op een 

langetermijnvisie met als hoofddoel het behoud 

van de biodiversiteit in kwetsbare natuurgebieden 

in Europa en het ontwikkelen van daarbij passende 

vormen van samenhangend beheer. Dat is in het 

plan voor de Bakkeveense (moet zijn: 

Bakkeveenster) duinen niet anders. Voor de 

volledigheid voeg ik daaraan toe dat het plan voor 

ieder Naturagebied ook nog eens berust op 

jarenlang wetenschappelijk veldonderzoek naar de 

algemene conditie en de bijzondere kwaliteiten van 

de natuur en naar de kwetsbare kanten ervan. Uit 

dit alles vloeit een samenhangende beheersvisie 

voort, die vertaald wordt in een serie konkrete 

instandhoudingsmaatregelen. Dus niks zomaar 

domme bomenkapperij. Om bij dit onderwerp te 

blijven: het ‘kapbeleid’ in het gebied van de 

Bakkeveenster duinen vloeit voort uit de 

kernopgave van het plan om met name de 

gevarieerde heidevegetaties en hun habitats 

(typische leefgebieden) te behouden en kwalitatief 

te verbeteren. Dat laatste kan o.a. bereikt worden 

door meer geleidelijke overgangen tussen bos en 

meer open terreinen tot stand te brengen.  

 

Een grotere variatie in de structuur van de 

vegetatie komt vervolgens ook ten goede aan 

bijvoorbeeld voor dit terrein typische vogelsoorten 

als de roodborsttapuit. Vandaar dat in het plan 

gesproken wordt van het ‘terugzetten’ van een 

aantal bosranden. Het gaat kortom om een 

ecologisch zeer doordacht beleid. In dat kader past 

ook het zoveel mogelijk beperken van de negatieve 

effecten van de betreding van kwetsbare 

vegetaties en de verstoring van typische 

vogelsoorten door recreanten. Het is jammer dat 

dit ecologische perspectief het PB-bestuur bij de 

bestudering van het plan is ontgaan. Dat had ook 

voorkomen dat ze hun kritiek op de aandacht voor 

de roodborsttapuit en de boomleeuwerik hadden 

onderbouwd met het rare verwijt dat de Natura 

2000-status toch op basis van ‘flora-aspecten’ was 

gegeven en niet op basis van flora en fauna. Het 

gaat om beide. De zorg voor bijzondere 

vegetatietypen veronderstelt immers ook de zorg 

voor de complexe levensgemeenschappen waar die 

vegetaties deel van uitmaken.  

 

Om de ecologisch meest kwetsbare gebieden te 

ontzien wordt er in het plan voor gekozen om een 

tweetal veel gebruikte wandelroutes, die in de 

duinen over de ‘trapheuvel’ en de andere dwars 

over de heide van Allardsoog, voor recreanten af te 

sluiten. Dat is geen kwestie van recreantje pesten, 

maar een poging om de balans tussen natuur en 

recreatief gebruik van de natuur te herstellen. Die 

balans wil het PB-bestuur, getuige zijn zorg over de 

wildgroei aan paden, toch ook? 
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Nieuwe ontwikkelingen 

Het vele onderzoek dat aan het ontwerp-

beheersplan ten grondslag ligt is al weer een jaar 

of zeven oud. De planvorming heeft een aantal 

jaren stil gelegen in verband met de landelijke 

discussie over het probleem van de 

stikstofdepositie in de Natura-gebieden. Die 

vertraging betekent onder andere dat de meer 

recente ontwikkelingen die vaak een negatief effect 

hebben op de kwaliteit van het natuurgebied bij 

Bakkeveen niet meer in het plan zijn verwerkt. Ik 

doel met name op de voortgaande intensivering en 

schaalvergroting in de landbouw en de recreatie. 

Beide zijn voor ons gebied direct van belang.  

 

De negatieve effecten van de landbouw in de vorm 

van een te hoge stikstofdepositie en een te sterke 

ontwatering zijn grotendeels bekend (denk aan de 

verdroging, verzuring en vergrassing van de heide 

van Allardsoog), maar zijn niet zo gemakkelijk aan 

te pakken. Dat heeft te maken met de 

economische belangen van de landbouw. Ik ga niet 

verder op deze discussie in, omdat we het hier 

vooral over de recreatie hebben. Net als in de 

landbouw is in de recreatie de laatste jaren een 

proces van snelle intensivering en schaalvergroting 

aan de gang.  

 

De recreatie ontwikkelt zich tot een machtige 

bedrijfstak met grote economische belangen, die 

vooral ook tot uitdrukking komen in ruimtelijke 

claims. Natuurgebieden en bijzondere 

landschappen worden steeds vaker gezien als 

recreatiegebieden die zich lenen voor economische 

exploitatie. Natuur wordt  in deze visie in de eerste 

plaats gezien als een product dat vermarkt kan 

worden.  

 

Deze ontwikkeling gaat aan Bakkeveen niet 

voorbij. Er wordt ook hier ingezet op een verdere 

groei van de recreatie. Het streven wordt vooral 

zichtbaar in de aanleg van het Dúnsâncomplex 

(enorme parkeerruimtes, bijbehorende hogere 

bezoekersaantallen, grootschalige evenementen en 

nieuwe aktiviteiten). In deze sfeer liggen kennelijk 

de ambities van het PB-bestuur. Daarom kritiseren 

ze in hun zienswijze ook het Natura-beheerplan en 

benadrukken ze de economische betekenis van de 

natuur voor het recreatiebedrijf.   

 

Verschillende visies en een alternatief 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat hier sprake 

is van twee tegenover elkaar staande visies. Het is 

goed om deze tegenstelling zichtbaar te maken, al 

was het alleen maar om het valse beeld te 

corrigeren dat bijna heel Bakkeveen achter het 

recreatiestandpunt van het PB-bestuur staat. De 

vraag is vervolgens wat we met deze 

tegengestelde visies doen.  

 

Ik stel voor: een brede discussie. Een volwassen 

dorp dient zichzelf openlijk de vraag te stellen 

welke kant het eigenlijk op moet met de natuur en 

de recreatie. In dat verband moet het ook duidelijk 

worden wat de verschillende posities nu precies 

inhouden. Heel kort geformuleerd komt mijn visie 

erop neer dat het Natura 2000-ontwerpbeheerplan 

voor de Bakkeveenster duinen een voortreffelijk 

plan is, dat alleen nog maar beter kan worden 

wanneer het voornemen van It Fryske Gea in het 

beheer ook de cultuurhistorische waarden mee te 

nemen wordt gerealiseerd. Dan gaat het dus over 

natuur en historisch cultuurlandschap samen. Een 

soort Natura-2000 plus.  

 

Centrale opgave van zo’n plan: een afgewogen 

beheer gericht op het behoud en de duurzame 

ontwikkeling van een nog steeds fantastisch 

gebied. Het recreatieve gebruik van het gebied is 

vanzelfsprekend, maar het dient wel te gaan om 

een extensieve, duurzame recreatie, niet gericht op 

alsmaar toenemende bezoekersaantallen. De 

Bakkeveenster duinen zijn tenslotte geen pretpark 

en geen evenemententerrein. Ik denk dat voor een 

dergelijk alternatief in principe een breed 

maatschappelijk draagvlak aanwezig is. Dat kan 

verder aangroeien door het mobiliseren van de 

betrokkenheid van de bevolking bij de natuur en 

het landschap als belangrijk deel van onze 

leefomgeving. Daarvoor heb je een wervend 

verhaal nodig, informatie- en kennisoverdracht. 

Vooral ook naar de jeugd. Want de Bakkeveenster 

duinen, de bossen en de heide zijn straks van hen. 
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ANBO-nieuws 
 

Beste mensen,  zoals beloofd even 

een aankondiging voor onze eerste 

gezellige ANBO middag die plaats zal 

vinden op vrijdag 21 oktober in MFC 

de Wier. Normaal beginnen we altijd 

om 14.00 uur maar deze middag start 

om 14.30 uur.  Noteer dit a.u.b. 

 

Op bezoek komen “De NIJE 

KNIPERS", uit Franeker. Ze zijn al 

eerder bij ons op bezoek geweest en 

hebben toen voor een hele gezellige 

middag gezorgd.    

 

De Nije Knipers  brengen muziek uit 

de jaren '20- '70, nostalgische muziek 

uit de vorige eeuw. Met zang, begeleid op 

elektrische gitaar en accordeon, brengen ze 

“gouwe ouwen" met een eigen Kniper-sausje. 

 

Een muzikale reis om de wereld met een 

programma waarin luisterliedjes o.a. in Engels, 

Spaans, Frans, maar ook in Nederlands en Fries , 

worden afgewisseld door dansmuziek in meerdere 

ritmes. Komt allen naar deze gezellige middag.  

(Ook niet-ANBO leden zijn van harte welkom).   

 

Toegangsprijs,  nog steeds:  € 4,00     

 

EN DENK OM 14.30 uur 

 

Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf 

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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Begraven in en rond Ureterp 

 
Begraafplaatsen mijden we het liefst vanwege 

trieste omstandigheden. Begrijpelijk. Maar los 

hiervan zijn ze een belangrijk onderdeel van onze 

cultuurgeschiedenis. Peter en Klaske Karstkarel 

hebben dat ervaren tijdens studie van de 

grafcultuur in Friesland. Onder de titel ‘Begraven in 

en rond Ureterp’ verzorgen ze op donderdag 27 

oktober 2016 een lezing in de St Piter, Selmien in 

Ureterp.  

 

De twee Leeuwarders hebben gedurende een jaar 

of tien 480 Friese kerkhoven, begraafplaatsen en 

kerken bezocht. Hun wetenswaardigheden hebben 

ze vastgelegd in het boek ‘Dag’, mijn lieve 

moeder’.  

 

Het wordt beslist geen sombere avond. Peter en 

Klaske Karstkarel laten hun toehoorders in woord 

en beeld kennismaken met de Friese grafcultuur 

door de eeuwen heen. Waar werden onze 

voorouders begraven en vooral hoe. En niet te 

vergeten de zichtbare en onzichtbare effecten van 

bijvoorbeeld rijkdom en armoede.  Ze staan 

tegelijkertijd stil bij grafpoëzie: al die 

boodschappen die overledenen aan hun 

nabestaanden of bezoekers van begraafplaatsen 

hebben achtergelaten. Vaak heel serieus, soms 

met een knipoog. 

 

De lezing in de historische St Piter op het 

Selmien in Ureterp, die voor iedereen 

toegankelijk is,  begint om 20.00 uur.  

In de toegangsprijs van 5 euro is een consumptie 

inbegrepen. 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Oktober 2016, nr. 8 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Hervatting fotobesprekingen op 25 oktober 
Nu de zomervakantie voorbij is hervatten we op 

dinsdag 25 oktober om 13.30 uur de 

maandelijkse fotobesprekingen in de Dúnhoeke. 

We onderzoeken beelden uit het verleden en 

leggen de informatie over die beelden vast. In 

deze eerste bijeenkomst van dit seizoen pakken 

we een bijzonder onderwerp bij de kop: de 

geschiedenis van het bedrijf Van der Velde. De 

aanleiding is de volgende.  

 

Op dit moment bereiden we de volgende uitgave 

van ons tijdschrift Ald Bakkefean voor. Daarin 

wordt de geschiedenis van het bedrijf van Van der 

Velde beschreven. We beschikken al over enig 

fotomateriaal, waarmee we de inhoud van de 

artikelen kunnen illustreren. Die foto’s willen we 

graag laten zien en we willen commentaar en 

toelichting op de foto’s verzamelen. 

 

Aan deze aankondiging verbind ik ook een oproep. 

Als u nog over foto’s beschikt, die iets tonen van 

het Van der Velde-bedrijf of waaraan een 

verhaal over het bedrijf en personen die er 

werkten verbonden is, neemt u ze dan mee, zodat 

we ze kunnen zien en bespreken en eventueel 

kunnen scannen om te gebruiken in Ald Bakkefean 

6.1.  

 

Als u niet aan de bijeenkomst kunt deelnemen, 

maar meent over interessant fotomateriaal te 

beschikken, laat het ons weten. Email: 

hoogenboom.f@home.nl  

 

 

 

Buurtvereniging “de Wal’n” bezoekt “de Feart” 

 
De buurtvereniging de Wal’n vierde op zaterdag 16 

juli een feestje in de Herberg. Samen met Jan van 

Dalen heb ik de deelnemers aan die bijeenkomst 

wat verteld over de geschiedenis van de buurt die 

ze bezochten. Jouke Bouius nam een groep mee 

om die de natuur te laten beleven.  

 

Ik heb onze gasten eerst een beetje geplaagd door 

ze voor te houden dat ze op bezoek waren bij 

buurtvereniging de Feart, die wel de oudste 

mailto:hoogenboom.f@home.nl
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buurtvereniging van Bakkeveen moest zijn. En ik 

heb ze daarna meegenomen op een wandeling 

richting Slotplaats en over het terrein van de 

Slotplaats. En ik heb op verschillende punten wat 

verteld. Die verhalen gingen over de sporen die je 

in het landschap en in de inrichting en de 

bebouwing van de omgeving kon terugvinden van 

menselijke activiteiten in verschillende perioden 

van de geschiedenis van Bakkeveen.  

 

Ik merkte dat ik veel meer verhalen had dan ik 

vertellen kon tijdens zo’n wandeling van drie 

kwartier. Sommige deelnemers konden mijn 

informatie nog aanvullen, zelfs corrigeren. Het was 

leuk om te doen. En ook de deelnemers bleken 

deze activiteit te waarderen. Aan het eind van de 

wandeling kon ik zowaar ook nog een aantal 

nummers van Ald Bakkefean verkopen. Ook 

schreven vijf deelnemers zich in als lid van onze 

Historische Vereniging.  

 

Naar aanleiding van deze gebeurtenis vroeg ik me 

het volgende af: zijn er in ons dorp niet meer 

“verhalenvertellers”, mensen die er plezier in 

hebben om hun kennis over de omgeving te delen 

met groepen bezoekers?  Het lijkt mij wel leuk om 

met mensen die geïnteresseerd zijn om zo’n rol te 

vervullen eens te kijken welke verhalen er over 

plekken in Bakkeveen en omgeving te vertellen 

zijn, en om samen te oefenen om zulke verhalen 

goed te vertellen.  

 

Ik heb vorige week  - op vakantie op Majorca, 

waar ik deelnam aan een rondleiding door en in de 

omgeving van de oude kathedraal in de hoofdstad 

La Palma – ervaren hoeveel “glans” een goed 

verhaal over de geschiedenis van zo’n plek aan je 

bezoek geeft. Ik krijg graag een reactie van 

belangstellenden.  

 

Wellicht kunnen er samen in slagen om Bakkeveen 

ook in de ogen van toeristen wat meer glans te 

geven. Samen met Willem Dolstra zal ik op het 

Slotplaats Festival op zondag 2 oktober proberen 

dat te doen tijdens rondleidingen over het 

landgoed.    

 

 

 

Herstel Slotsingel: werkdag op zaterdag 29 oktober 

 
Op zaterdag 2 april heeft een groep vrijwilligers 

meegewerkt aan het herstel van de Slotsingel, 

een project van de Vereniging 

Natuurmonumenten én van het dorp. De 

Slotsingel maakte al in de achttiende eeuw deel 

uit van het in Franse stijl ingerichte landgoed 

rond het Blauhûs. Het landgoed rond de 

Slotplaats is bijzonder, omdat nog steeds goed 

herkenbaar is hoe het landgoed rond 1750 was 

ingericht.  

 

Het resultaat van die dag was dat de oude 

zichtlijn vanaf de Slotplaats die de Slotsingel 

vormt, weer goed zichtbaar is gemaakt. Daarna 

heeft Natuurmonumenten zand opgebracht op 

het pad, waardoor het ook weer beter te 

belopen wordt.  

 

Op zaterdag 29 oktober organiseert 

Natuurmonumenten opnieuw zo’n werkdag. Om 

9 uur begint de activiteit met koffie/thee in 

Theehuys Slotplaats. De activiteit wordt 

afgesloten met een lunch in de Slotplaats. Als u 

belangstelling heeft om mee te doen, moet u 

dat laten weten aan Marten Pothof, de 

projektleider van Natuurmonumenten. Email: 

M.Pothof@natuurmonumenten.nl  

Fred Hoogenboom 

mailto:M.Pothof@natuurmonumenten.nl
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Kerkdiensten It Keningsfjild  
 

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

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. De Jong, Heerenveen  
Zondag 9 okt Siegerswoude 09.30 uur ds. J.H. Verwaal  
Zondag 16 okt St. Piter Ureterp 09.30 uur ds. M. Eekels, Wolvega Dienst van It Keningsfjild  

Zondag 23 okt De Mande B’veen 09.30 uur ds. L. v.d. Broeke, Heiloo  

Zondag 23 okt Siegerswoude 09.30 uur ds. K. Visbeek, De Westereen Fryske Tsjinst 

Zondag 30 okt De Mande B’veen 10.30 uur mevr. T. Hoogesteger Anders-dan-Anders dienst 

Zondag 30 okt St. Piter Ureterp 09.30 uur ds. J.H. Verwaal  

Wo. 2 nov De Mande B’veen 19.30 uur ds. J.H. Verwaal Dankdienst 

Zondag 6 nov St. Piter Ureterp 09.30 uur ds. J.H. Verwaal 
Dienst van It Keningsfjild & 

**Tienerdienst** 

  

De Hervormde gemeente Opsterland Noord te Bakkeveen, Frieschepalen, Siegerswoude en Ureterp en de 

Gereformeerde Kerk De Mande te Bakkeveen e.o.  vormen sinds 1 januari 2013 een combinatie van 

gemeenten onder de naam It Keningsfjild.  

www.itkeningsfjild.nl 
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Vrijwilligers gevraagd voor ondersteuning van mantelzorgers 

  

Zorgen voor een zieke of gehandicapte naaste is 

iets wat veel mensen vanzelfsprekend vinden. 

Natuurlijk doe je dat voor elkaar. Maar die zorg 

kan soms wel ongelofelijk zwaar zijn. Timpaan 

Welzijn wil in Opsterland met het project 

Samenzorg vrijwilligers werven, die bereid zijn om 

mantelzorgers te ondersteunen.  Zodat die hun 

liefdevolle en zware taak vol kunnen houden. 

 

Het mantelzorgsteunpunt van Timpaan Welzijn 

kreeg steeds meer signalen van mantelzorgers dat 

zij graag ondersteuning aan huis zouden willen. 

Bijvoorbeeld een mevrouw die al jaren voor haar 

man zorgt en die zo graag eens per week een 

wandeling met een vriendin zou maken. De vragen 

concentreerden zich op drie vlakken. Ten eerste af 

en toe wat hulp bij de verzorging zodat de 

mantelzorger even vrijaf kan nemen. Daarnaast 

heeft de mantelzorger ook behoefte om zijn of 

haar verhaal te kunnen doen. Even wat aandacht 

voor de mantelzorger in plaats van voor de zieke. 

En tot slot hulp bij klusjes in en om het huis. 

 

Het idee van Samenzorg is om een stevige 

vrijwilligerspool op te zetten met zorgvrijwilligers, 

aandachtscoaches en doevrijwilligers. Zowel bij de 

vrijwilligers als bij de mantelzorgers bestaan 

verschillende wensen. De een wil graag een vast 

contact, de ander vindt het leuk om telkens 

iemand anders te zien of te helpen. Ook in het 

type ondersteuning dat een vrijwilliger wil of kan 

bieden zit verschil.  Van een zorgvrijwilliger 

worden andere dingen gevergd dan van een 

doevrijwilliger. Dat zal ook tot uiting komen in de 

scholing voor vrijwilligers. Nadat de vrijwilligers 

geschoold zijn, zullen ze gericht gekoppeld worden 

aan mantelzorgers. De vrijwilligers worden 

begeleid door Timpaan Welzijn. 

 

Heeft u belangstelling om als vrijwilliger mee te 

helpen mantelzorgers te ondersteunen? Meld u dan 

aan bij Timpaan Welzijn:  

t.kraai@timpaanwelzijn.nl/y.suiveer@timpaanwelzi

jn.nl of 06-51203428/06-25000644..  

 

Het project Samenzorg wordt gefinancierd door het 

Oranjefonds, het VSBfonds, de gemeente 

Opsterland en Univé. 

 

 

Dag van de mantelzorg in Opsterland 
 

Op zaterdag 12 november worden 

mantelzorgers in Opsterland in het zonnetje 

gezet tijdens de "Dag van de mantelzorg". Het 

thema van de dag is "Mantelzorg doe je 

samen!". Het geeft aan dat je als mantelzorger 

hulp kan en mag vragen van de omgeving, zodat 

je er niet alleen voor staat. Landelijk is de Dag 

van de Mantelzorg op 10 november, maar in 

Opsterland is gekozen voor zaterdag 12 

november, zodat de werkende mantelzorgers 

ook kunnen komen.  

 

Dit jaar worden niet alleen de mantelzorgers 

uitgenodigd, maar ook degene(n) voor wie zij 

zorgen (niet verplicht).  

 

De activiteit die  georganiseerd wordt is een 

super de luxe lunch met daarna de Friestalige 

theatervoorstelling "Hjerst" van theatergroep 

Fjoer. De super de luxe lunch begint om 12.00 

uur, de theatervoorstelling om 14.30 uur. Het 

vindt plaats in MFC de Wier te Ureterp.  

 

Deelname is gratis. Het is ook mogelijk om 

alleen aan de lunch deel te nemen en niet aan 

de theatervoorstelling. Voor die mensen is er 

eventueel gelegenheid om na de lunch nog even 

na te kletsen in het mantelzorgcafé.  

 

Bent u zelf mantelzorger of kent u er één in uw 

omgeving? Meld u dan aan bij Timpaan Welzijn 

via e-mail van t.kraai@timpaanwelzijn.nl of via 

telefoonnummer 06-51203428 voor 31 oktober.  

 

Alle mantelzorgers die bekend zijn bij het 

Steunpunt mantelzorg zullen persoonlijk een 

uitnodiging ontvangen.   
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Feestmiddag donderdag 17 november 
 

Op donderdag 17 november vieren wij samen met 

onze doelgroep het 30 jarig bestaan van de 

Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. in MFC de Wier 

in Ureterp van half twee tot ongeveer half vijf. 

  

We hopen dat het weer gezellig wordt met een 

optreden van Griet Wiersma en Minze Dijkstra. 

 

 

Vijftien jaar lang 

werkten Griet 

Wiersma en Minze Dijksma samen met de Friese 

cabaretier en entertainer Teake van der Meer. Nu 

Teake gestopt is gaan Griet en Minze op de 

vertrouwde toer verder zodat de typisch Friese 

humor niet verloren gaat voor de vele liefhebbers. 

 

Het vervoer wordt door onze bestuursleden van de 

Zonnebloem geregeld voor mensen uit Ureterp, 

Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en 

Wijnjewoude. 

 

Opgave voor 31 oktober bij:  

 Ietje v.d.Veen tel. 0512-301984 

 Griet Beute tel. 0512- 301583 

 Christijn Nijder tel. 0516-481959  

 

Namens het bestuur van de Zonnebloem, afd. 

Ureterp e.o., Antje Berga 
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C.P.B. vergadering dinsdag 20 september 
 

De voorzitter van deze avond Janny van der Veen 

heet ons allen hartelijk welkom op de eerste 

ledenvergadering van dit seizoen. Een bijzonder 

welkom was er voor dhr. Bijlsma uit  

Broeksterwoude. 

 

Na gebed - Bijbellezing - meditatie en 

mededelingen kreeg hij het woord. Zijn thema was 

“het scheppingsverhaal” ondersteund door 

Beeld en geluid. Zijn verhaal ging  over de natuur 

hoe mooi die toch wel gemaakt is. De dieren, 

planten en vogels met al hun  pracht en praal,  

maar ook hoe gaan wij als mensen met de 

schepping om. 

 

Aan het eind van de avond liet hij ons nog een 

filmpje zien van een Fries paard dat zelf de 

staldeuren kon openen en zo zelf zonder hulp  

naar het weiland kon komen. Over intelligentie 

gesproken.  

 

Aan het eind van de avond ging dhr. Bijlsma  ons 

voor in gebed  en wenste de voorzitter ons wel 

thuis. Het was een boeiende avond. 

 

Volgende ledenvergadering:  

Op maandag 24 oktober is de 

Rayonvergadering van de C.P.B.. Dit is altijd in 

oktober, samen met  C.P.B. Siegerswoude-De Wilp 

en Ureterp. 

Dit jaar is het in de Ontmoetingskerk in Ureterp. 

 

Spreker is dhr. Klimstra uit Broeksterwoude. 

Thema: Verhaal over het leven van Sibbeltsje. 

Aanvang 19.45  
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Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? 

We startten dit seizoen al op vrijdag 2 september. 

 

Het allereerste Haak/Breicafé kon plaats vinden op het gezellige terras van 

Dorpscafé De Brink. Een inwoonster van Bakkeveen, die zelf ook voor het eerst 

aanschoof, bracht haar Syrische buurvrouw mee. Een heel goed idee! Als je de 

Nederlandse taal nog niet helemaal machtig bent, is knutselen, breien, haken, enzovoort een prima 

middel om contact te leggen! 

 

 

 

Nogmaals : het Haak/breicafé is er voor 

iedereen! Elke eerste vrijdagochtend 

van de maand vanaf 10 uur. Dus……tot 

vrijdag 7 oktober.  Meestal zitten we 

binnen, maar ook daar is het 

beregezellig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste ledenavond stond op veler 

verzoek ook in het teken van de 

handvaardigheid.  

 

 

Het was een warme avond, maar Engel 

en Andries hadden alles lekker tegen 

elkaar open gezet, zodat iedereen 

zonder problemen rechtop kon blijven 

zitten. 

 

 

Er werd vrolijk genifeld en gezellig 

gekletst. Dat laatste is ook wat waard! 

 

 

Aan elke tafel zat een superhandige 

nifelvrouw, die de anderen kon bijstaan 

in moeilijke situaties. 
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Hier zien we bijvoorbeeld Kéa van der 

Meulen vol overgave bezig een radeloze 

tafelgenoot op weg te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dit was o.a. het resultaat. Een aantal 

vrolijke broches, gemaakt van vilt en 

frutsels.  

 

Onze volgende bijeenkomst is op 

Donderdagavond 20 oktober.  

We krijgen dan een avondje 

verkeersbijscholing door Lia Schutte 

van de Stichting Bevordering 

Verkeerseducatie.  

Het belooft een leerzame, maar ook erg 

leuke avond te worden, want Lia kan der 

wat van! 

Neem je buurvrouw/vriendin mee. Gasten 

zijn ALTIJD welkom. 

 

Namens alle Vrouwen van NU: 

Petra de Jong 

www.vrouwenvannubakkeveen.nl   
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Vlooienmarkt keert uit aan … 
 

Evenals voorgaande jaren wil Stichting 

Vlooienmarkt Bakkeveen organisaties financieel 

ondersteunen. Organisaties die het welzijn van het 

verblijven in Bakkeveen stimuleren en met wat 

financiële hulp dit verder kunnen verbeteren, 

dingen mee naar een bijdrage. In 2015 is bijna € 

10.000,– beschikbaar gesteld aan 13 organisaties. 

Ook in 2016 verwachten we een dergelijk bedrag 

beschikbaar te zullen stellen. Daarnaast wordt 

gespaard om grootschalige initiatieven in 

Bakkeveen mogelijk te maken en worden de 3 

organiserende sportverenigingen rechtstreeks 

financieel gesteund. 

We roepen organisaties die aanspraak op financiële 

ondersteuning willen maken op 

het gemotiveerde verzoek aan te leveren uiterlijk 

vrijdag 21 oktober 2016 bij St. Vlooienmarkt 

Bakkeveen. 

Net als voorgaande jaren zal de selectie als volgt 

plaatsvinden: 

 We stellen vast hoeveel geld er dit jaar voor 

het ondersteuningsdoel beschikbaar kan 

worden gesteld (en hoeveel er gespaard 

wordt). 

 We beoordelen de aanvraag op de 

o mate waarin bestedingsdoel aansluit bij 

welzijnsverbetering in Bakkeveen: nu maar 

zeker ook in de toekomst; 

o mate waarin de organisatie ook inspanning 

heeft verricht om zelf inkomsten te 

verkrijgen; 

o mate van transparantie in de financiële 

huishouding en toekomstmogelijkheden 

van de organisatie. Zonder een financieel 

kosten/baten overzicht krijgt de aanvraag 

een lage prioriteit. 

 We nemen een besluit of en zo ja voor welk 

deel aan het verzoek tot bijdrage kan worden 

voldaan. Er zal afstemming zijn met Plaatselijk 

Belang, omdat zij het beheer heeft over het 

dorpsbudget. 

 

Dus des te beter gemotiveerd, des te groter de 

kans op een (deel van de) uitkering. 

 

De verzoeken kun je richten aan voorzitter Joop 

Nieuwdam. Per email: j.nieuwdam@outlook.com of 

per brief inleveren op Nije Buorren 14. Doe dit 

uiterlijk vrijdag 21 oktober 2016. 

 

De bekendmaking zal plaatsvinden op de 

“Bakkeveensteravond” zaterdag 12 november in 

Dúndelle; de geselecteerde organisaties dienen dan 

aanwezig te zijn om recht op de bijdrage te 

verkrijgen. 

  

mailto:j.nieuwdam@outlook.com
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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 

Clubkampioenschappen 
 

Wat hebben we genoten van een prachtige 

nazomer. Dat kwam goed uit want door alle 

bouwactiviteiten zijn dit jaar de 

clubkampioenschappen uitgesteld naar het einde 

van het seizoen.  

Op dit moment worden er nog wedstrijden 

gespeeld voor de enkel clubkampioenschappen en 

de dubbel kampioenschappen. De finale van de 

enkel kampioenschappen zal in het weekend van 8 

en 9 oktober gespeeld worden.  

De finale van het dubbel kampioenschap staat voor 

22 en 23 oktober gepland.  

 

Op zaterdag 10 september heeft het Louwsma 
mix dubbel kampioenschap plaats gevonden.  

Met heerlijk weer en spannende wedstrijden werd 

uiteindelijk de finale gespeeld tussen Johan Faber 

en Christien Buisman en Andries van der Velde en 

Tiny van der Velde.  

 

Andries van der Velde en Tiny van der Velde zijn 

uiteindelijk de mix dubbel kampioen geworden van 

het jaar 2016. Een hele knappe prestatie van de 

senior dame van onze club! 

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 

Deelnemers en supporters van het clubkampioenschap op 

de fundering van het nieuwe clubgebouw.  
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Bouw clubhuis en aanleg terrein 

 
Afgelopen periode zijn er weer diverse activiteiten 

rondom de baan geweest.  

Onze groundsman Sybrand is heel hard bezig 

geweest met nieuw materiaal de baan in een 

goede conditie te krijgen. Dit betekent veel rondjes 

rijden op de trekker met een speciale rubbermat 

erachter, sproeien en vegen.  

 

De baan wordt steeds harder en bij een fikse bui is 

de baan al binnen een half uur droog! 

Dank voor alle inzet van de groundsman en leden 

voor het onderhoud van de baan.  

  

Het miniveldje voor de kinderen is klaar! 

Daarnaast is de oefenmuur geschilderd en zijn er 

diverse winddoeken opgehangen.  

  

 

Ondertussen wordt er door bouwbedrijf van der Veer in de loods hard gewerkt aan het clubhuis. De 

muren en kozijnen zijn al bijna klaar. Binnenkort zullen ze worden geplaatst.  

Wij verheugen ons erop.  
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vereniging 

 

n 

 

 
 

 

 

Lid worden?  

Het wordt buiten kouder.  

Voor volwassenen is nog sportieve 

ruimte bij de Recreanten groep en 

jeugd (12-15 jr) in het competitie 

jeugdteam.  
 

Jeugdteam 
Het jeugdteam had in september 2 wedstrijden 

zullen spelen: beide thuis in Bakkeveen. Helaas 

kon tegenstander Kwiek uit Damwoude op 

donderdagavond 22 september geen volwaardig 

team op de been brengen en is die wedstrijd tot 

nader order uitgesteld.   

Een week later, dus op 29 september de eerste 

wedstrijd voor ons nieuwe team en wel tegen 

VCS uit Surhuisterveen.  

De 1e set was erg eenzijdig. VCS was 

nauwelijks in staat de serves van de 

Bakkeveensters goed te verwerken. Stand 25-7. In 

de beide volgende sets kwam er wat meer spel en 

zowaar heeft VCS ook nog af en toe voor gestaan. 

25-20 en 25-15 waren de setstanden. Een 3-0 

overwinning !!  

 

Herenteam 

Het Heren-team mocht op 22 september tegen 

stander DOSKO/ACTA uit Franeker (!) ontvangen. 

Een team uit midden Friesland was nog niet eerder 

in deze “oost-Friesland” poule verschenen. De 

eerste set verliep “simpel” met als eindstand 25-

11. De gemakzucht sloop er in de 2e set 

overduidelijk in: verlies 22-25. Totaal 

onnodig. In de 3e set hervond het team zich 

enigszins en won met 25-22. 2-1 dus. 

Daarna de laatste donderdag van september 

helemaal naar Dokkum. Spelen tegen Grado. 

Vaak spannende wedstrijden en ook af en toe 

winst. Deze keer helemaal niet spannend en 

helemaal geen winst. Het ging allemaal net 

niet en daarom met 3-0 verloren. Plaats 8 van 

12 … 

O ja, er is ook nog een oefenwedstrijd 

gespeeld. Tegen DWS-Wijnjewoude. 3-0 

verloren, waarbij de eerste set echt 

dramatisch was. Formeel heette dit een 

bekerwedstrijd. Maar omdat het team anders 

toch niet tot oefenwedstrijden kwam, is het op 

deze wijze ingestoken.  

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 2016-2017 

Dag Tijdstip Groep 

Maandag 20:30-22:00 Recreanten 

 19:30-21:00 Heren competitie 

(Marum) 

Dinsdag 18:00-19:00 Jeugdteam 

   

Volleybal 

Voor ons jeugdteam zoeken we nog 1 

of 2 spelers/speelsters. Nu zijn er geen 

reserves en dat maakt je toch wel 

kwetsbaar… 

Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Kom 

eens langs bij de training op de 

dinsdagavond in de sportzaal in 

Bakkeveen ! En als het je wat lijkt: dan 

blijf je komen (en anders niet). 
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FaunaFair 
 

Wildbeheereenheid Tsjonger en Ald Djip 

gevestigd in het bosrijke zuidoost Fryslân 

viert haar 25-jarig jubileum met een 

Faunafair op zaterdag 15 oktober 2016. 

 

De fair wordt `s morgens om 10.00 uur 

geopend door de Friese gedeputeerde 

Johannes Kramer. 

 

Alle stands en activiteiten kunt u vinden in en 

rondom Hotel & Restaurant De Stripe te 

Wijnjewoude en op het veldje naast Meinsma 

Fietsen. 

 

In de Jagerstent geeft Wildbeheereenheid 

Tsjonger en Ald Djip uitleg over schade-

bestrijding, wildbeheer en jacht. Uiteraard is daar 

ook de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 

vertegenwoordigd. 

 

Aanwezige stands zijn o.a.: Jachtshop Hemker en 

Bekking, BFVW/vogelwacht Donkerbroek, politie 

bijzondere wetten, Wolvenvereniging Nederland, 

Jachtpraktijk Heutink, Veluwse cadeaushop, 

SBNL, Stichting Zweethonden Nederland, foto 

Karin, Frisian Motors en John Melis over reptielen 

en amfibieën. 

 

Activiteiten zijn o.a. de Nederlandse 

Schietsimulator, nestkastjes timmeren en de 

roofvogelshow van Valkerij Rijssen. De 

roofvogelshow begint rond 13.30 uur.  Maar ook 

ponyrijden en huifkarritjes verzorgd door 

Bosmanege Bakkeveen. Voor iedereen een 

geweldige happening. 

 

De dag wordt muzikaal opgeluisterd met 

jachthoornmuziek van Après Chasse en de 

krachtige stemmen van het Noord Nederlands 

Jagerskoor Prins Hendrik. Tevens treedt 

`s morgens voor u op het dorpskoor de 

Dúnsjongers uit Bakkeveen. 

 

Voor de kleinste natuurvrienden is er een 

springkussen. 

 

Kortom een dag die u niet mag missen.  

Elke vrijdagochtend in Dúnhoeke (bij zwembad) 
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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 

17 Openluchtspel 

Spelers, figuranten en andere medewerkers. 

Werkzaamheden beginnen vanaf ca januari. 

Opvoering juni en september. 

Geert Louwes  06-43539992 of 

geertlouwes@gmail.com  

19 SCW-Dúnhoeke 

Personen (ook jongeren) die mee willen helpen 

om een cursus bediening smartphone (en 

telefonie) te geven. Tegen vergoeding. 

Aanmelden via 

info@bakkeveen.nl  

47 
Historische 

Vereniging 

Verhalenvertellers: mensen die er plezier in 

hebben om hun kennis over de omgeving te 

delen met groepen bezoekers.   

Fred Hoogenboom.  

hoogenboom.f@home.nl  

49 Timpaan Welzijn 
Ondersteuners voor mantelzorgers,  

incl scholing. 
Timpaan Welzijn: zie pag 49 

 

 
 
 
 

Wanneer: 8 oktober 2016 
Tijd: 14.00 – 16.00 
Waar: Gebouw De Driehoek, Wijnjewoude 
Wat: Tweedehands kinderkleding en 

speelgoed 
 
Zelf kinderkleding en/of speelgoed verkopen? 
Reserveer voor 3 oktober een plek! Want vol is 
vol!! 
Mail: kinderkledingspeelgoedbeurs@hotmail.com 
Bel: 0620387429 / 0636332266 
 
Het gaat om de verkoop van tweedehands en/of 
nieuwe kinderkleding en speelgoed. 
De kosten bedragen €5,- voor een tafel/plek in 
“De Trijehoek”. 
 

 

Zaalruimte nodig? 
 
Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 
Dúndelle). Zie pagina 18. 
Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 
op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 
 

Tennisvereniging Dúndelle 

Sleutel tennisbaan 
 

De nieuwe sleutels voor de tennisbaan zijn er! 

Vele leden hebben er al om gevraagd. Het heeft 

helaas langer geduurd dan de bedoeling was. Nu 

is het mogelijk om de oude sleutel die leden in 

bezit hebben om te ruilen voor een nieuwe.  

Dit kan in ieder geval tijdens de finale van de 

enkel kampioenschappen op zondag 9 oktober 

tussen 12:00 en 15:00 uur. 

 

 

 

Burendag 
 

Een groot aantal straten heeft op of rond 

zaterdag 24 september burendag gevierd. 

Waarschijnlijk heeft dit ook de straten die dit 

jaar nog niet hebben meegedaan, aan het 

denken gezet en deze dag voor volgend jaar al 

op de (nieuwe) kalender hebben gezet. 

Burendag is altijd op de 4e zaterdag in 

september en dat wordt 23 september 2017.  

 

In een aantal straten hebben “buren” die elkaar 

eigenlijk nooit spreken onder genot van een kop 

koffie weer eens kennis met elkaar gemaakt. De 

afspraak bij het afscheid is dan ook vrijwel 

altijd: “dit moeten we vaker doen”.  

 

Burendag is gestimuleerd door dorpssteunpunt 

WMO Bakkeveen en haar omtikers. 

 

http://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. 


