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Jaargang 8 nr. 11 
  november 2016 

Officiële mededelingen van verenigingen 

uit Bakkeveen en omstreken. 

Werkdag aan de Slotsingel van Natuurmonumenten:  

 
Wat zou Bakkeveen zijn zonder de inzet van al die vrijwilligers… 
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De Slûswachter 
 

Vandaag is het zondag 6 november. De prachtige nazomer van de maanden september en oktober is 

echt ten einde. In oktober slechts 37 mm neerslag. In de eerste 5 dagen van november al bijna 20 mm.  

 

Er zitten nog veel bladeren aan de bomen: er is nog nauwelijks nachtvorst geweest en ook nog geen echt 

harde wind. Daarom zijn er tijdens zonnige perioden nog prachtige beelden van de verkleurde 

herfstbladeren, soms echt zwarte wolken op de achtergrond en opspattende hagel. Kortom: allemaal 

ingrediënten voor prachtige herfstfoto’s. De fotowedstrijd op www.bakkeveen.nl staat nog open tot 14 

november. Tot die dag kun je je foto nog insturen. Let op: moet wel een duidelijke relatie met Bakkeveen 

zijn en het thema is dus “herfst”.  Er is in totaal € 105,-- aan prijzen: € 50, € 35 en € 25 . 

 

De dorpsquiz is zaterdag 12 november. Waarschijnlijk heb je vele vragen goed kunnen beantwoorden 

door de voorgaande Slûswachters goed gelezen en bakkeveen.nl goed gevolgd te hebben. Je kunt er nu 

alvast weer mee beginnen voor volgend jaar. Dan ben je meteen bij. Veel leesplezier. 

 

        Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

Wo 9 nov Sociëteit 55+. Muziek en zang.  Dúndelle, 14 uur 23 

Do 10 nov Vrouwen van Nu: Brainfitness.  De Wier Ureterp, 19:45 uur 35 

Vr 11 nov Sint Maarten --- 

Za 12 nov World Servants: Stamppot maaltijd. De Mande. 17:30 uur 28 

Za 12 nov Bakkeveensteravond. Dorpsquiz en vlooienmarkt cheques  in Dúndelle, 20 uur 19 

Di 15 nov Fr.C.P.B. : Dhr. Wilstra uit Drachten met “Johannes op Patmos”. De Mande, 19:45 uur 21 

Do 17 nov Zonnebloem: feestmiddag 30 jarig bestaan.  --- 

Vr 18 nov ANBO: “Breng eens een zonnetje”. De Wier Ureterp, 14 uur 40 

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

Za 19 nov Intocht Sinterklaas.  10-12 uur 17 

Ma 21 nov Inloop middag om hulp te krijgen bij mobiele telefoon. Dúnhoeke, 13:30-15:30 uur 27 

MA 21 – Do 24 nov Workshop kerstversiering. Natuurvriendenhuis Allardsoog 51 

Wo 23 nov Fr.C.P.B.: excursie naar kaarsenmakerij. 21 

Vr 25 nov Muziekpodium Bakkeveen: Eric Brace, Peter Cooper & Thomm Jutz, Slotplaats, 20 uur Web 

Zo 27 nov Bellefleur: Caroline Cotter geeft concert. Boskwei 6, Siegerswoude. Web 

Di 29 nov Historische vereniging: oude foto’s en films bekijken. Dúnhoeke, 13:30 uur 42 

Wo 30 nov Workshop “natuurlijke remedies uit eigen keuken”. Mieke’s kruidenstudio, 10 uur 49 

Do 1 dec Laatste dag inzenden kopij Slûswachter van december --- 

Vr 2 dec Vrouwen van Nu: Haak- en breicafé. Dorpscafé De Brink, 10 uur 35 

Ma 5 dec Kwiek, Dúndelle: cursus valpreventie en koffiedrinken. Dúndelle, 9:30 uur 29 

Wo 7 dec Speel-o-theek: uitleen van 15:15 tot 17:30 in Dúnhoeke. --- 

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

Vr 9 dec Muziekpodium: Carsie Blanton & joe Plowman Web 

Ma 12 dec Kwiek, Dúndelle: cursus valpreventie en koffiedrinken. Dúndelle, 9:30 uur 29 

Di 13 dec Fr. C.P.B.: kerstviering. De Mande, 19:30 uur 21 

Do 15 dec Vrouwen van Nu: Friese Folkgroep Tsjirmerei. Dúndelle, 19:45 uur 35 

Vr 16 dec ANBO: De liedjesman.  Ureterp, De Wier, 14 uur 40 

Wo 21 dec Sociëteit 55+: Kerstviering. Dúndelle, 15:00 uur 23 

Za 24 dec Kerstvakantie --- 

Zo 25 dec Samen kerstdiner maken.  Natuurvriendenhuis Allardsoog. 51 

Ma 26 dec Kerstwandeling. Start bij Dúndelle tussen 10 en 14 uur. 62 

Za 31 dec Oudjaars conference. Feesttent, 22 uur 53 
 

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

  

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

Bij sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, 

Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39 



 4 
 

Vereniging   Plaatselijk   Belang 
Janny Tjassing Voorzitter 541216 Wietze Stoker Lid 06-2516 9339 

Anita Broeders Secretaris 423074 Appie Dekker Lid 541245 

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

Evert Fokkema Lid 542586    

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

De klok is een uur teruggezet, de zomertijd heeft 

weer plaatsgemaakt voor de wintertijd. Voor 

Bakkeveen betekent dit dat veel buitenactiviteiten 

weer voor een seizoen de kast in gaan. Nu wordt 

het weer rustiger in Bakkeveen, de vlooienmarkten 

starten volgende jaar weer, en al met al loopt het 

aantal bezoekers in deze periode sterk terug.  

 

Herfst- en Winterperiode. 

Voor de één is dit een periode van lekker in huis 

zitten en je thuis vermaken.  

Voor diegene die hier niet van houden, zijn er 

echter genoeg leuke binnenactiviteiten die gewoon 

doorgaan of alleen in de winter plaatsvinden. Kijk 

maar op de website van Bakkeveen bij het kopje 

agenda, dan sta je versteld van wat er allemaal te 

doen is in Bakkeveen en omgeving.  

Ook in de herfst en winter is onze omgeving 

prachtig en valt er nog veel van de natuur te 

genieten. Dat is de grote aantrekkingskracht van 

Bakkeveen.  

 

Winteractiviteiten. 

Op 19 november arriveren Sinterklaas en zijn 

Pieten weer in Bakkeveen. Voor onze kinderen is 

dit een belangrijk evenement vol spanning en zijn 

ze in blijde verwachting van welke cadeautjes en 

lekkers ze dit jaar weer zullen krijgen.  

De scholen en de peuterspeelzaal kunnen hun 

creativiteit weer botvieren met allerlei leuke 

activiteiten in deze maanden: Sint Maarten, dan 

Sinterklaas en vervolgens Kerstmis. 

Het dorp wordt binnenkort weer feestelijk 

verlicht door onze vaste groep handige mensen, 

zodat in deze donkere dagen ook Bakkeveen er 

stralend uit zal zien. De vaart is dan prachtig 

romantisch verlicht en wat genieten we daar ieder 

jaar weer van. 

 

Bladkorven. 

In verband met het rijkelijk vallende blad en de 

klacht dat men niet weet waar men al dit groen en 

vooral bruin moet laten, heeft PB financiële 

middelen beschikbaar gesteld om dit jaar 3 extra 

bladkorven te plaatsen, naast de 3 bladkorven die 

altijd al geplaatst werden.  

De korven zijn wat kleiner dan we gedacht hadden. 

Ze zouden mechanisch leeggehaald moeten 

kunnen worden; het is nu even de vraag of de 

grijper van de vrachtwagen erin past…. In ieder 

geval hopen we dat de bladeren nu niet meer in 

slootjes e.d. worden achtergelaten, waardoor later 

de waterafvoer verstopt.  

Op basis van ervaringen horen we graag hoe het 

volgende jaren nog beter kan.  

 

Wandelpad, herstel oude schoolpad. 

Dit verkeert momenteel in de overleg fase met 

omwonenden en terrein eigenaren. 

 

Overleg oude lanen, Duerswâldmer Wei, PB 

met Gemeente Opsterland. 

De gemeente heeft onderzoek uit laten voeren 

naar 4 bomenlanen in Opsterland. De 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Duerswaldmerwei si daar 1 van. PB mocht een 

reactie geven op het advies van KCB-Boom. We 

wilden de oude bomen langs deze weg laten staan, 

zolang ze vitaal zijn. Wat betreft veteranensnoei 

(oude bomen zeer sterk snoeien en hopen dat ze 

op de resterende stam weer beginnen te groeien) 

waren we weinig hoopvol en hebben aangegeven 

dat dan de jonge bomen de voorkeur hebben. 

Volgens het bureau moeten er ca 15 bomen gekapt 

worden tussen Bakkeveen en Wijnjewoude, omdat 

deze bomen niet vitaal meer zijn en daarmee en 

gevaar opleveren.  

Reactie van PB op afstand van de bomen tot de 

weg: bomen binnen de 0,5 meterzone niet kappen, 

tenzij er ruimte voor andere bomen gemaakt moet 

worden. De gemeente bezint haar verder en zal 

t.z.t. met de definitief voorstel komen. 

 

Dúnsângebied. 

Er moeten nog een aantal afrondende 

werkzaamheden worden uitgevoerd, voordat er in 

het voorjaar van 2017 een feestelijke opening kan 

plaatsvinden. 

De kantine van de tennisbaan wordt in december 

opgeleverd, de afwerking van het gebied rondom 

de baan kan dan zijn beslag krijgen. Er zal ook nog 

enig (herstel)-werk uitgevoerd worden aan de 

bestrating, Ritterplaten, en bermen. 

De hoofdingang van het terrein is de weg die recht 

tegenover Dúndelle ligt. De andere toegangsweg 

wordt zodanig afgesloten, zodat deze alleen 

toegankelijk is voor fietsers en wandelaars en 

autoverkeer hier niet meer langs kan. 

De bebordingen worden nog geplaatst en 

aangepast aan de nieuwe omstandigheden. De 

verdere aankleding van het terrein, waaronder het 

plaatsen van een informatie zuil t.b.v. de TOP 

locatie, is in behandeling. De verlichting van het 

terrein is ook nog onderwerp van gesprek. 

Het beplantingsplan wordt ter hand genomen, er 

zullen nog diverse bomen geplant worden in de nu 

nog zanderige tussenstroken. 

Het zwembad ondergaat ook een kleine renovatie, 

zodat het badpersoneel de komende zomer nog 

beter toezicht kan houden op de hopelijk grote 

aantallen zwemmers die ons zwembad komen 

bezoeken. 

 

Dorpsvisie. 

Na meerdere oproepen in de Slûswachter om mee 

te doen aan het bijstellen van de Dorpsvisie 

hebben zich inmiddels meer dan 20 personen 

aangemeld. 

De startbijeenkomst heeft plaatsgevonden waarbij 

het doel „ De 5 jaar oude Dorpsvisie toetsen en 

bijstellen op de huidige wensen van het dorp en 

haar bewoners” besproken is. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn vier werkgroepen 

gevormd met daaraan gekoppeld een thema: 

Wonen, Recreatie, Voorzieningen/omgeving 

en De Brink.  

Iedere werkgroep gaat nu met zijn eigen thema 

aan de slag. Natuurlijk willen we graag nog meer 

deelnemers hebben, zodat de werkgroepen zich 

kunnen uitbreiden. Dus mensen die nog willen 

aansluiten bij één van de werkgroepen, zijn nog 

steeds van harte welkom.  

We hopen in maart/april 2017 verslag te kunnen 

doen van de uitkomsten van deze werkgroepen.  

Des te meer inwoners meedoen, des te beter komt 

de afspiegeling van het dorp tot zijn recht in de 

Dorpsvisie. 

 

Jannie Tjassing
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Bij ons in het Dorp  

Luts en Douwe Douwsma 

door Petra de Jong 

 

In 1974 kwam ik (Petra) in Bakkeveen 

wonen. Op Boskkamp 33. Een splinternieuw 

huis in een toen nog kale straat. Jongste 

dochter Afke, die nu zelf drie kinderen heeft, 

zat nog net in mijn buik. Nynke, de oudste, 

was ruim 2 jaar oud. 

Jacob, onze heer de huizes, was volop bezig 

met zijn nieuwe baan aan de 

volkshogeschool Allardsoog. 

 

Ikzelf scharrelde regelmatig wat door het dorp en 

zo kwam ik uiteraard ook terecht op de Brink, bij 

de supermarkt A&O. Een fijne, gezellige winkel. 

Toen ik voor de allereerste keer met mijn 

boodschappen bij de kassa belandde, werd ik 

hartelijk welkom geheten door Douwe Douwsma. 

Hij vroeg of ik een nieuwe inwoonster van het dorp 

was en toen ik daar JA op antwoordde, kreeg ik 

een doos tompoezen mee naar huis! Zo’n 

vriendelijk gebaar vergeet je niet zo gauw.  

 

Inmiddels zijn we 42 jaar verder……. 
Douwe en zijn vrouw Luts wonen al tijden naar 

tevredenheid aan het Blauhûs. Heit en mem van 6 

kinderen, 14 kleinkinderen en twee 

achterkleinkinderen. 

De familie is bij veel Bakkeveners bekend. Piet, 

Jan (van Plaza De Kolk), Klasien (van Dorpscafé De 

Brink) en Bert wonen in ons dorp. Henk in Sneek 

en Suardus in Oudega W. 

Hoe was eigenlijk het leven van Douwe en Luts? 

Hardwerkende mensen met 6 kinderen, die nu, in 

2016, nog altijd energiek en levenslustig zijn?  

 

Het begon allemaal tijdens de 5 mei feesten van 

1953  in Drachten. Luts was 15 en Douwe 17. Luts 

en haar familie woonden in Ureterp. Douwe 

woonde in Ureterpvallaat. Het geboortehuis staat 

er nu nog. Douwe weet nog goed hoe ze altijd 

lopend van huis naar school in Drachten gingen. 

Heel normaal in die tijd.  

De verkering tussen Douwe en Luts hield aan. 

Douwe werkte al vanaf zijn zestiende bij eierhandel 

Wouda in Ureterpvallaat, waar zijn vader ook had 

gewerkt. 

Na een tijdje wilde hij wel eens wat anders en 

solliciteerde naar de baan van verzorger bij Licht 

en Kracht in Assen. Die baan kreeg hij en het 

beviel hem goed.  

 

Het leven als broeder was natuurlijk iets heel 

anders dan het werk in de eierhandel. Douwe 

maakt van alles mee. Hij was aanwezig bij Electro 

shockbehandelingen, werd een keer aangevallen 

door een patiënt met tropenkolder enzovoort, 

enzovoort, maar hij bleef op zijn post totdat hij na 

een jaar in militaire dienst moest.  

In de tijd dat Douwe bij Licht en Kracht werkte, 

fietste Luts aan het eind van het weekend altijd 

een stukje met hem die kant op. Meestal tot 

Haulerwijk. “En dan fietste ik vaak weer met haar 

mee terug naar haar huis in Ureterp, omdat ik het 

zo sneu voor Luts vond, dat ze dat stuk alleen 

moest doen”, vertelt Douwe nu.  

 

 
 

Luts zelf zat in die tijd ook niet stil. Toen ze na 3 

jaar mulo een jaar over moest doen, haalden haar 

ouders haar van school af. Ze moest werk zoeken. 

Het grote gezin kon het geld goed gebruiken. Luts 

had verschillende  “dienstjes”   bij families in 

Ureterp.  Zo herinnert ze zich nog goed haar 

dienstje bij de familie Tuinman (ouders van acteur 
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Peter Tuinman). Vader Tuinman was hoofd van de 

school in Ureterp. Toen Luts op een dag bezig was 

met het poetsen van de trapspijlen zei zoon Peter: 

“Dat hoechst net te dwaan, hear. Nimmen sjocht it 

en do krigest der gjin sint mear om.” 

 

Luts haar heit had een noodslachtingsbedrijf. De 

kinderen moesten de vleesbestellingen bij de 

mensen thuisbrengen en met het overige vlees 

“sutelje”. Ook dat hoorde tot Luts haar 

werkzaamheden. Verder was het heel gewoon dat 

ze, als ze thuiskwam van haar werk, ook voor haar 

mem nog een aantal huishoudelijke taken 

verrichtte. 

 

De handel in. 
In militaire dienst werkte Douwe bij de 

geneeskundige troepen en hoefde om die reden 

maar 1 jaar te blijven. Douwe zijn vader was 

inmiddels controleur voor de eierhandel en Douwe 

ging ook “in de eieren”. Om in de verzekering te 

kunnen blijven werd hij daarnaast monsternemer. 

*) 

Douwe zijn vader had als controleur al snel ontdekt 

dat sommige bedrijven “vieze” eieren leverden. Er 

was niks mis met deze eieren. Ze zagen er alleen 

niet zo aantrekkelijk uit vanwege modder en 

veertjes die tegen de schaal zaten aangeplakt. Hij 

kocht deze eieren voor een prikje op, ze werden 

schoongemaakt en Douwe verkocht ze met de  

bakfiets aan de deur.  

 

1957 
In 1957 trouwden Luts en Douwe. Ze konden een 

huis huren van een boer in Ureterp. De kleine Piet 

werd geboren. De eierbakfiets was ondertussen 

ook melkbakfiets geworden. De bakfiets werd een 

motorbakfiets, want Douwe moest flinke afstanden 

afleggen: hij mocht uitsluitend in het buitengebied 

verkopen. In Ureterp reed namelijk al een 

melkboer.  

Heel even reed Douwe nog in een Goliath, een 

bestelautootje op drie wielen. Een anekdote uit die 

tijd: “Ik kon de Goliath overnemen van een 

groenteboer. Ik mocht het autootje een paar 

weken uitproberen. Het voorwiel schudde nogal, 

maar verder ging alles best. Toen, nog binnen de 

proeftijd, in de buurt waar nu De Slag is, kreeg ik 

een aanrijding met een andere auto. De heleboel 

kwam in de sloot terecht. Daarna bleek dat de 

groenteboer zijn auto niet verzekerd had……. Ik 

heb de Goliath laten repareren en maar weer 

teruggebracht.” 

 

De eerste winkel 
Toen het gezin uit mem, heit en drie kinderen 

bestond, konden ze een kruidenierswinkeltje van 

een oude vrouw overnemen in Drachten. Zo’n 

winkel waar veel schoolkinderen snoep kwamen 

halen. Luts beheerde de winkel terwijl Douwe met 

zijn bakfiets op pad ging en ook nog steeds 

monsternemer was.   

Luts: “Heel veel producten in de winkel waren niet 

geprijsd en ik had er totaal geen verstand van. 

Regelmatig stond ik achter huis aan de ene kant 

van het hekje en de buurvrouw aan de andere 

kant, terwijl ik vroeg: wat kost de koffie? Wat kost 

de maïzena? De bruine suiker?  Ik schreef het 

allemaal op en na een tijdje was dat probleem ook 

weer overwonnen.” Leuke bijkomstigheid: er stond 

na enige tijd ook een Caraco-ijscobak van de firma 

Van der Velde **))   uit Bakkeveen in hun winkel. 

 
 

Naar Bakkeveen 
Eind 1964 vertrok het gezin Douwsma naar 

Bakkeveen en startten daar een A & O winkel. De 

winkel was eigendom van de familie Van der Velde. 

Heit en mem Van der Velde werden groothandel en 

Douwe en Luts konden het gebouw huren. Al gauw 

maakten ze er een supermarkt van.  

In die tijd verzorgden ze ook de boodschappen 

voor de vakantiebewoners van It Hout. Die konden 

van te voren een boodschappenlijst maken voor de 

A & O, maar ook voor de slager en de groenteboer. 

Die boodschappen deed Luts allemaal en bij 

aankomst troffen de mensen in hun huisje een 

welgevulde doos met levensmiddelen aan.  

Ondertussen werd de eerste auto aangeschaft: een 

eendje. 

 
Er volgde een aantal voorspoedige jaren. De winkel 

liep goed, de zes kinderen groeiden voorspoedig op 

en er werd hard gewerkt. Pas rond 1982 ging het 

wat minder. Klanten begonnen naar de grote 

supermarkten in Drachten te trekken. Douwe en 
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Luts verkochten de winkelinventaris aan de VéGé 

en Douwe kon meteen aan het werk bij Van der 

Velde **). Luts werkte daar een paar dagen per 

week in de kantine. Ondertussen hadden ze al wel 

Plaza De Kolk voor Jan gekocht. Rond die tijd 

verhuisden ze naar hun huidige woning in het 

Blauhûs . “We kregen een heel ander leven”, 

vertelt Luts. “Geen winkel meer. Als je van je werk 

thuiskwam was je klaar”.  

 
 

Voetballen en nog meer 

Bovenstaand verhaal zou de indruk kunnen 

wekken, dat het leven van Douwe en Luts 

voornamelijk uit hard werken bestond. Niets is 

minder waar. Het voetballen bijvoorbeeld heeft 

altijd een grote rol gespeeld . Alle vijf jongens 

oefenden vol plezier en overgave deze sport uit en 

beide ouders leefden op hun eigen manier mee. 

Douwe is al van jongs af aan lid van de 

supportersclub van VV Bakkeveen. In hun geval 

betekende dit, dat ook Luts bij wedstrijden en 

uitstapjes geregeld aanwezig was. Daarnaast 

werkte ze op zondag, bij thuiswedstrijden van het 

eerste elftal, in de voetbalkantine. Bovendien hielp 

ze elk jaar bij voetbalkampen in Bakkeveen. 

Afgelopen zomer is ze nog van de partij geweest.  

Maar er is in al die jaren ook flink getennist en 

gevolleybald. Vertier was er dus ruim voldoende in 

het leven van Luts en Douwe! 

 

En nu? 
Douwe leest veel, fietst graag en zingt bij de 

Dúnsjongers. Kleinzoon Tim Douwsma heeft zijn 

mooie stem dus niet van een vreemde. Ook Luts 

fietst (o.a. met Douwe), leest en is bovendien 

actief lid van de Vrouwen van Nu. 

Ze hebben het fijn met elkaar en met de kinderen.  

Hoe zien ze de toekomst? 

Beide: 

“Ja, wat moet je daar nou van zeggen…..We 

hebben het heel goed in ons huis aan het Blauhûs, 

maar we kijken ook wel eens rond naar iets 

anders. Een leuk appartement voor zelfstandige, 

redelijk actieve ouderen. Dat vinden we niet in 

Bakkeveen. Daar horen we meer leeftijdsgenoten 

over klagen. Heel jammer, zo  krijg je dat mensen 

naar andere dorpen trekken. We zien het wel.  

Misschien wordt er hier in het dorp toch nog eens 

iets gebouwd dat voor ouderen de moeite waard is. 

”  

Petra de Jong 

 
*) De kwaliteit van melk in Nederland wordt gecontroleerd 

door monsters te nemen bij de boer en die te analyseren. 

Dit gebeurt door monsternemers. 

**)) Voor de nieuwkomers: Horecagroothandel Van der 

Velde, opgericht in de zestiger jaren, was een begrip in 

Bakkeveen. Vele inwoners van ons dorp hebben daar hun 

werk gehad. In 1997 werd het bedrijf verkocht aan Sligro 

en verhuisde het naar het industrieterrein A7 bij Drachten. 

In 2001 was het voormalige bouwcomplex in Bakkeveen 

verdwenen en verrees de nieuwe woonwijk “De Singels”. 
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Nieuw bij ons in het Dorp  

 
Margreet en Koen 

Door Bob Waisfisz 

 
Graag stel ik aan u voor: 

Margreet Haisma en Koen van 

Hees sinds eind augustus 

woonachtig aan Ecofeen 21, 
 

Haisma? Is Margreet familie van de hier 

in omstreken beroemde Haisma's? 

Neen. Margreet is afkomstig van de 

Groningse tak, maar vanwege haar 

moeder toch heel Fries. Margreet is geboren en 

getogen in Siegerswoude. Haar moeder woont al 

langer in Bakkeveen terwijl veel andere nabije 

familieleden hier rondom Bakkeveen woonachtig 

zijn. Margreet vond daarom dat niet alles vermeld 

kan worden om haar familieleden niet in de 

problemen te brengen. Nu spitst natuurlijk 

iedereen de oren, maar lieve lezers, ten eerste valt 

alles wel mee, althans dat neem ik aan.  

 

Margreet heeft geen ambities en is blij met de 

kleine dingen van het leven. M.a.w. Margreet is 

een wijs en gelukkig mens. Ten tweede begrijp ik 

dat zij en haar partner van feesten houden, c.q. 

hebben gehouden, maar of dat nou ooit uit de 

hand is gelopen dat vertelt het verhaal niet. Mocht 

dat al zo zijn geweest dan vond dat buiten onze 

landsgrenzen plaats, dus daar kraait geen haan 

naar. Meer hierover later. 

 

Margreet is in 1977 geboren. Ze heeft eerst de 

LEAO gedaan, vervolgens Sociaal Pedagoisch 

Werk, beide in Drachten. En tot slot heeft zij in 

Leeuwarden de Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening met goed gevolg afgesloten en 

werkt sinds 2000 met veel voldoening in de 

Jeugdhulpverlening. Eerst op ' Mooi Gaasterland' te 

Rijs en nu in Drachten en omstreken. 

 

Koen is een heel ander geval. Hij komt uit het 

Bourgondische Zuiden. Om precies te zijn, Koen is 

geboren (in 1978) en getogen in Oud Gastel dat 

dicht bij Roosendaal in Noord Brabant ligt. Hij is in 

Roosendaal op school gegaan en na zijn 

middelbare schooltijd is hij in Maastricht aan de 

universiteit aldaar gaan studeren. Hij heeft 

Culturele Wetenschappen gestudeerd met als 

specialisatie “Politieke cultuur”. Politieke cultuur? 

Dat is het vakgebied waarin men zich bezig houdt 

met de interactie tussen politiek en cultuur. Later 

zal wel blijken waar Koens interesses in dit 

verband naar uit gaan.  

 

Tijdens zijn studie heeft hij een jaar in Grenoble in 

Frankrijk gewoond. Hij woonde boven op de 

hoogste berg binnen de stadsgrenzen van 

Grenoble. De laatste bus hield er om acht uur ’s 

avonds mee op. Die bus haalde Koen meestal niet, 
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vanwege alle drinkgelagen, het Bourgondische in 

Koen. Hij heeft dat jaar talloze malen talloze 

trappen moeten beklimmen om zijn bedstede te 

bereiken met als gevolg dat hij nu een broertje 

dood heeft gekregen aan sporten. Koen en sporten 

is een anathema. Dat komt overigens niet alleen 

door al dat plezier en tierelier, maar ook door zijn 

vader die niet alleen een fanatieke sporter was en 

is,  maar ook passief niet genoeg van sport kon 

krijgen. Koen is de lezer van de familie wat moge 

blijken uit zijn oproep aan het einde van dit 

interview. 

 

Koen werkt voor het Theater Geert Teis in 

Stadskanaal. Hij verzorgt daar de PR en marketing. 

Stadskanaal was vanuit Groningen per bus 

makkelijk bereikbaar. Dat geldt niet vanuit 

Bakkeveen, dus moest er wel een tweede auto 

bijkomen wat met enige smart werd medegedeeld. 

De vraag is natuurlijk altijd weer: “En hoe hebben 

jullie elkaar leren kennen?”.  Ze hebben elkaar in 

Antwerpen ontmoet waar een goede vriend van 

Koen een feest voor een vriendenclub gaf om het 

nieuwe jaar 2002 in te luiden.  Een andere vriend 

kwam met een vriendin. Die vriendin vroeg toen of 

zij haar beste vriendin mee mocht uit nodigen. Dat 

was Margreet. 

 

Toevallig deed Koen de deur in Antwerpen open 

toen de drie hadden aangebeld. Zowel Koen als 

Margreet vonden elkaar meteen leuk. Maar het 

bleef daarbij. 

 

Gedurende dat gehele jaar kwamen zij elkaar op 

feesten tegen, maar het bleef daarbij. Totdat zij 

elkaar weer in Utrecht op het eerstvolgende 

Nieuwjaarsfeest ontmoetten.  Toen zeiden zij 

tegen elkaar, is het niet een idee om elkaar eens in 

afzondering te ontmoeten. En zo gebeurde 

het……………….. Daarna is Koen bij Margreet in 

Groningen ingetrokken, het Bourgondische Zuiden 

achter zich latend. Wat de liefde al niet vermag. 

Met twee kinderen, Anne van 7 en Dagmar van 5, 

werd de woning te klein en toen zijn zij rond gaan 

kijken. 

 

Margreet en Koen wilden weer meer in de natuur 

wonen. En Margreet wilde graag weer terug naar 

haar roots, dichterbij haar familie en haar moeder. 

Haar vader is begin 2015 overleden (helaas heeft 

hij het niet meer mee kunnen maken dat ze in 

Bakkeveen zijn gaan wonen; hij zou ervan genoten 

hebben). Koen had nog wel een aantal restricties; 

Hij stelde als eis dat er vlakbij het volgende 

aanwezig diende te zijn om hem uit de stad weg te 

lokken: Een kroeg, een restaurant (zijn 

Bourgondische inborst), een bakker en een 

supermarkt (Ten einde met de geringste 

inspanning het grootste resultaat te bereiken). 

Laat Bakkeveen hier naast haar uitbundige natuur 

geheel aan voldoen! Iedereen blij! 
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Zij verkochten de woning op dezelfde dag dat zij 

Ecofeen kochten. Dat was dus wel even spannend. 

Zij wonen met veel plezier in Bakkeveen. De buren 

zijn open en gastvrij. Het straatfeest was gezellig 

en ze zijn onder de indruk van alles wat er in 

Bakkeveen wordt georganiseerd. Verder zijn ze 

weg van de Slotplaats. 

 

Margreet is lid geworden van het Bakkeveens 

popkoor. Het popkoor bestaat al zeven jaar, maar 

leidt uit bescheidenheid tot nu toe een wat 

verborgen bestaan. Nochtans zijn er 25 mensen lid 

van dit koor. Op 21 december is er een eerste 

informele uitvoering. Maar het wordt pas echt 

menens als er tenminste een aantal mannen bereid 

zijn toe te treden. Tot nu toe doet slechts één man 

mee. Er bestaat grote behoefte aan alten.  Alten 

meld je dus aan!!!! 
 

Voor de goede orde, schrijver dezes meldt zich niet 

aan want hij zingt vals en zijn bereik is slechts een 

half octaaf…………… Hij meldt zich wel als eerste 

aan voor een initiatief dat Koen graag wil gaan 

ontplooien. Zie het einde van dit interview. 

 

Naast haar stembanden heeft Margreet de 

volgende instrumenten bespeeld: klarinet, trekzak 

en het orgel. Nu is het alleen even zang, maar als 

de kinderen groter zijn wil Margreet ook weer een 

instrument ter hand nemen. 

 

Op de vraag wat hun ambities zijn, moge het 

antwoord van Margreet al bekend worden 

verondersteld. Veel Nederlanders, ook Friezen, 

vinden “ambitie”  een eng woord. Bij Koen ligt dat 

anders. Koen heeft ambities en daar komt hij 

ruiterlijk voor uit. Hij wil zich naast PR en 

marketing ook graag met de programmering van 

het theater bezig gaan houden. Verder richt hij 

zich op de effecten van de krimp die de cohesie in 

krimpgebieden aantast. Stadskanaal en omgeving 

is zo’n typische krimpregio in Nederland.  Hij ziet 

het als zijn uitdaging om krimpgebieden 

bewoonbaar te houden. Hoe ga je daar als theater 

betekenisvol mee om. Koen heeft een aantal 

senioren uitgenodigd om een selectie te maken 

voor een middagprogramma: “Van senioren, voor 

senioren”. 

 

Krimp en individualisering versterken elkaar wat 

als gevaar heeft dat oudere mensen, die 

overblijven, meer en meer vereenzamen. Het 

theater kan een rol spelen in het tegengaan van 

vereenzaming. Zorg dat het theater ook een rol 

krijgt als buurthuis. Hoe zorg je dat theater en 

buurthuis met elkaar worden geïntegreerd? Dat 

zijn uitdagingen die Koen aanspreken en waar hij 

voor gaat. 

 

In zijn vrije tijd is Koen vooral een lezer; een lezer 

van literatuur. Zijn werk in de boekhandel heeft 

daaraan bijgedragen, want in die sector heeft hij 

gewerkt alvorens voor het theater in Stadskanaal 

te zijn gaan werken. 

Dit is dus Koens oproep:  Hij wil graag een 

leesclub oprichten en leiden, waarbij de leden zich 

op het lezen van literaire werken richten. Mij heeft 

ie al. 

Bob Waisfisz 

 

Aanmelden voor de leesclub is heel simpel: 

mail even naar vanheeskoen@hotmail.com 

of bel met 06-14474543. Koen streeft naar 

een leesclub van 6-8 leden. In samenspraak 

met de leden zal een lijst worden opgesteld 

en data worden geprikt.

  

mailto:vanheeskoen@hotmail.com
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Uit de praktijk van de notaris 
 

 

De VAR is voorbij! Hoe interessant is een 

eigen BV nu voor mij? 
 

Door de VAR verklaring wisten uw opdrachtgevers 

dat ze geen loonheffing hoefden te betalen als ze u 

als zzp’er inhuurden. Maar op 1 mei 2016 is de 

VAR afgeschaft. 

 

Als vervanging van de VAR verklaring kunt u 

gebruik maken van diverse modelovereenkomsten 

die de Belastingdienst publiceert op 

www.belastingdienst.nl. 

Een opdrachtgever hoeft geen loonheffing te 

betalen als u zo’n modelovereenkomst gebruikt en 

u deze in de praktijk ook naleeft.  

 

Toch overwegen veel zzp’ers een BV op te richten. 

Zij twijfelen of een modelovereenkomst wel past 

bij hun opdrachten. Met zo’n BV willen zij hun 

opdrachtgevers “bewijzen” dat ze ondernemer zijn 

en voorkomen dat hun opdrachtgever ze geen 

opdracht meer geeft vanwege de loonbelasting. 

Helaas krijgt uw opdrachtgever niet de gewenste 

zekerheid als u een BV opricht. Want ook als u de 

opdracht met uw BV aanvaardt, kan er nog steeds 

sprake zijn van een arbeidsrelatie. 

 

Toch kan een BV oprichten wel degelijk interessant 

zijn als u zzp’er bent. Zo kunt u in een BV 

makkelijker inkomsten spreiden en is er minder 

risico op persoonlijke aansprakelijkheid. Ook kunt 

u diverse belastingvoordelen behalen.  

 

Het oprichten van een BV kan voor sommigen ook 

belastingnadelen met zich meebrengen en extra 

administratiekosten. Voordat u de keuze maakt om 

een BV op te richten is het dus belangrijk om 

advies te vragen bij uw Netwerknotaris. 

 

Uw BV wordt opgericht bij de notaris. Daar krijgt u 

uitleg over alle regels die erbij komen kijken. Ook 

krijgt u waardevol advies over de inhoud van de 

statuten van de BV. En uw Netwerknotaris zorgt 

ervoor dat uw huidige onderneming probleemloos 

door de BV kan worden voortgezet. 

 

Meer informatie over dit ontwerp? Neem dan 

contact met ons op. 

 

 

 
 

 

 

uw team van  

notariële  

specialisten

 

testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | 

nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | 

huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | 

koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | 

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

aandelenoverdracht 
 

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis 

vraag vrijblijvend informatie en/of offerte 

www.bvwnotarissen.nl | info@bvwnotarissen.nl 

☎ 0512-512205 | Stationsweg 49, 9201 GH Drachten 
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Daghap
 

Donderdag 10 nov Hutspot met worst 

  

Donderdag 17 nov Hachee, rode kool en 

aardappelen 

Donderdag 24 nov Macaroni ovenschotel 

 

Donderdag 1 dec Gehaktbal, bloemkool en 

aardappelen 

Donderdag 8 dec Snert, roggebrood en 

spek 

 
  

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 

Onze Pizza’s al geproefd ?? 

 

Deze kun je natuurlijk bij ons opeten maar afhalen is ook mogelijk !   
 

Oant sjen  

 



17 
 

 

 

 

 

 
 



18 
 



19 
 

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 

  

 

 

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
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KWF Collecte opbrengst 2016 
 

Aan iedereen die het KWF een warm hart 

toedraagt. 

Bij de afgelopen collecte voor het KWF zijn dit jaar  

22 collectanten op pad geweest om de collecte 

weer tot een succes te maken. De opbrengst was 

in 2016 € 1453,35. 

 

Namens de collecte commissie willen we de 

collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet en 

de bewoners van Bakkeveen voor hun gift. 

 

De collecteweek van 2017 is van  3 t/m 9 

september, 

zet deze 

datum nu 

alvast in uw agenda. 

 

Want zonder uw hulp komen wij niet dichterbij en 

kanker raakt ons allemaal. 

 

Collecte commissie afdeling Bakkeveen 

Gellie Kok 

Eppie Pera 

Geert Louwes 

 

 

Opbrengst collecte Nierstichting  2016 

 

De inspanning van ruim 20 collectanten heeft er 

voor gezorgd dat de afdeling Bakkeveen van de 

Nierstichting weer € 930,48 kon bijschrijven op de 

rekening van de Nierstichting. 

 

Deze opbrengst kan de Nierstichting goed 

gebruiken omdat hun werk alleen maar gedaan 

kan worden door uw gift.  

 

Namens de collecte commissie willen we de 

collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet en 

de inwoners van Bakkeveen voor hun gift. 

 

De collecteweek  van 

2017 is in de week 

van 17 t/m 23 

september 2017 

 

Collecte commissie  afdeling Bakkeveen 

Johanna Ekas 

Marielle van Aalst 

Geert Louwes 
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Rayonvergadering van de  Fr. C.P.B. 
op maandag 24 oktober in de Ontmoetingskerk, Ureterp. 

 

De voorzitter mevr. Albada heet iedereen van ons 

gewest van harte welkom, en in het bijzonder  

Dhr. Klimstra uit Broeksterwoude met zijn 

verhaal over het "leven van Sibbeltsje" 

 

Na gebed- meditatie en notulen van oktober 2015 

was er eerst een muzikaal optreden van de 

zanggroep Women Praise. Vier enthousiaste 

jonge vrouwen die christelijke liederen zongen. 

  

Na de eerste pauze kreeg dhr. Klimstra het woord. 

Het is het verhaal van een meisje dat geboren 

werd in 1914  met een klompvoet. Op 

humoristische wijze vertelde hij van het wel en 

wee van het waargebeurde verhaal van Sibbeltsje. 

Het leven van Sibbeltje kende veel dalen, vooral 

ook door haar handicap, maar gelukkig was niet 

alles kommer en kwel. Ze was een echte vechtjas, 

maar ze wilde ook graag met een rijke man 

trouwen want dan was ze binnen! 

Het gebeurt natuurlijk wel eens anders dan hoe je 

je het had voorgesteld. 

 

Aan het eind van de avond zong de groep Women 

Praise nog een aantal liederen en wenste de 

voorzitter ons wel thuis. We kunnen terugzien op 

een fijne avond. 

 

Onze volgende bijeenkomst 

 

 Dinsdag 15 november en de spreker van die 

avond is Dhr. Wilstra uit Drachten met het 

Thema: Johannes op Patmos. De vraag is: 

“wat hebben Paulus en Jona daar mee te 

maken?” 

 

Onze bijeenkomsten  worden altijd gehouden in de 

zaal van “de Mande” aan de Tsjerkewâl 20 te 

Bakkeveen. 

Aanvangstijd: 19.30 uur. 

 

 Woensdag 23 november is er een 

excursiemiddag naar de kaarsenmakerij  'Het 

Schoterland' in Jubbega.  

 

Leden maar ook niet leden zijn bij deze 

bijeenkomst en/of excursiemiddag van harte 

welkom. 

 

Namens het bestuur 

Janny van der Veen 

tel. 0622645846 

Hannekemaaierswandeltocht 2017 
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Hannekemaaiers gaan weer op pad 
 

Van Bad Nieuweschans naar Bakkeveen 
 

Het is weer zover, de achtste Hannekemaaiers 

lange afstand wandeltocht is gepland op 

donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 mei 

2017. 

 

Dag 1 

Start in Bad Nieuweschans.  

Via Oudeschans en de jaagpaden van het 

Winschoterdiep wordt koers gezet naar het Van der 

Valk hotel in Zuidbroek. 

 

Dag 2 

Wij verlaten de provincie Groningen en lopen via 

het Zuidlaardermeer en het Paterswoldsemeer 

naar het Familiehotel in Drenthe. 

 

Dag 3 

Op zaterdagmiddag, aan het eind van de 90 

kilometer lange voettocht, op weg naar het  

Poepekrús, worden de deelnemers feestelijk 

binnengehaald in Bakkeveen. 

 

 

 

Tijdens deze wandeltocht zijn er twee opties wat 

betreft de accommodatie: 

A.  

Vervoer per bus van Bakkeveen naar Bad 

Nieuweschans + inschrijfgeld + routebeschrijving 

+ twee hotelovernachtingen in twee persoons 

kamer met ontbijt + tweemaal diner en tweemaal 

lunchpakket + bagagevervoer.   € 210,00 

B. 

Vervoer per bus van Bakkeveen naar Bad 

Nieuweschans + inschrijfgeld + routebeschrijving 

+ thuis slapen en overige vervoer zelf regelen.  

€ 60,00 

 

Graag horen wij voor 1 januari 2017 of je 

meeloopt en of je kiest voor optie A of B. 

Er kunnen maximaal zestig deelnemers mee. 

 

Opgave via email: Hannekemaaiers@live.nl 

Inlichtingen:  Sjoukje Landstra 06-30365462.  

 

Organisatie Hannekemaaiers commissie:  

Josien Meulenhoff, Sjoukje Landstra, Sjirk van 

Gorkum en Jacob van der Weij. 

mailto:Hannekemaaiers@live.nl
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Verslag sociëteit 55+
 

 

Op woensdagmiddag 12 oktober 2016 kwamen we 

bij elkaar in Dúndelle om Bingo te spelen. 

 

Riek had gezorgd voor een heleboel mooie prijsjes, 

zowel kleinere als wat grotere. 

 

Onder het genot van 2x koffie / thee en een koek 

en een snoepje werd er op een zeer geanimeerde 

manier gespeeld. 

 

Iemand die op het eind van de middag niets had 

gewonnen, kreeg toch nog een klein prijsje mee 

naar huis. 

 

Onze volgende middag is op woensdag 9 

november 2016 in Dúndelle, Aanvang 14.00u 

Dan zullen Gerry Reinink en Riek de Vries 

voor ons zingen en muziek maken. 

 

Hebt u onze sociëteits-middag nog nooit bezocht 

en lijkt het u wel leuk om dit eens mee te maken 

en de sfeer te proeven. U bent van harte welkom . 

 

Vr.gr. Heika 
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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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Zieke es moet gekapt 
 

Als mensen de Weverswal opdraaien zien ze een 

enorme boom boven ons huis uitsteken: een es. 

Een prachtige boom waar we altijd met plezier 

naar kijken.  

 

Afgelopen jaar verloor de boom veel dood hout. 

We besloten een expert, die de boom in onderhoud 

had, te laten kijken. Het resultaat overviel ons: 

Onze boom heeft de essentaksterfte, een ziekte 

waardoor bijna alle essen in Nederland getroffen 

worden, ook in onze gemeente, en waar niets aan 

te doen valt. Wat nu? 

 

De boom moet er af, de veiligheid is in het geding, 

en we weten nu hoe dat gaat gebeuren. Lezen van 

de kapverordening leerde ons dat er geen 

vergunning nodig is om deze boom te kappen. Wel 

verbazingwekkend als je kijkt naar deze boom. 

 

Een gespecialiseerd bedrijf zal met groot materieel 

komen, de Weverswal moet worden afgezet, en de 

boom zal in enkele uren verdwijnen, gedeeltelijk 

versnipperd en afgevoerd. 

 

Het zal een vreemd gezicht zijn ons huis wordt wat 

kaal zonder het bladerdak erboven. Het doet pijn 

zo’n mooie boom te kappen, onze kinderen wilden 

het niet geloven. De boom hoort bij ons huis, de 

wortels zitten onder het huis en ver in de tuin. Aan 

de andere kant hoeven we niet meer bang te zijn 

bij de stormen die er ongetwijfeld weer zullen 

komen in de toekomst. 

 

Over enkele weken zal de boom gekapt worden. U 

weet dan waarom ! 

 

Emy en Fred Hoogenboom 
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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

 

 

 

In de vorige Slûswachter hebben we een oproep 

gedaan om vrijwilligers te werven die 

mededorpsgenoten willen helpen met de mobiele 

telefoon. 

Dit heeft verschillende reacties opgeleverd en het 

resultaat ziet u nu in het aanbod van een 

inloopmiddag op 21 november om mensen meer te 

laten halen uit hun telefoon (zie volgende pagina). 

 

Of er eventueel belangstelling is voor een “cursus” 

mobiele telefonie  weten we nog niet, dat kan ook 

op 21 november duidelijk worden.  

 

Daarvoor zou ook een beroep gedaan kunnen 

worden op het seniorenweb, maar eerst willen we 

proberen eigen mensen te werven, waarmee 

bedoeld wordt mensen uit Bakkeveen en directe 

omgeving. 

Als SCW hebben we het motto: voor en door het 

dorp! 

 

In de vorige Slûswachter is ook een oproep gedaan 

om mensen te werven die het leuk vinden 

speelfilms en documentaires in Bakkeveen te 

draaien. Naast enkele enthousiaste reacties hoe 

leuk dat initiatief wel is, heeft één persoon zich 

gemeld die er tijd in wil steken. Dit is te weinig. 

Bovendien willen we verschillende doelgroepen 

bedienen, zowel ouderen als jongeren, kinderen en 

filmclubliefhebbers. Dus mensen meld je aan om 

dit mee te organiseren. 

 

Als SCW kijken we ook naar mogelijkheden om 

sport en beweging weer meer op de agenda te 

krijgen. Een leuk voorbeeld is de ochtend 

beweging voor ouderen die 1 november is 

gehouden. Ruim 35 mensen waren er op 

afgekomen. Gymnastiekvereniging Kwiek heeft ook 

geworven en dankzij de sportcoaches van 

Opsterland die deze periode  werkzaam zijn in 

Bakkeveen is het een geslaagde ochtend 

geworden.  

Naast bewegen was het ook gezellig en het succes 

heeft geleid tot het organiseren van  twee 

ochtenden bewegen, gericht op valpreventie, op 5 

en 12 december in Dúndelle. Zie aankondiging op 

de volgende pagina’s. 

 

Naast deze bijeenkomsten, georganiseerd door 

Sport Opsterland, zou er veel meer kunnen 

gebeuren met name voor ouderen. Te denken valt 

aan een koffie inloop, gezamenlijk eten, wandelen 

etc.  

Al diegene die hierover mee willen denken en mee 

willen organiseren kunnen zich melden bij 

scw@bakkeveen.nl 

Emy Hoogenboom 

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
mailto:scw@bakkeveen.nl
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Help, mijn mobieltje en ik 
Maandag 21 november   

van 13.30 – 15.30u  

in Dúnhoeke 

 
Wie herkent dat niet? Wat doet mijn mobiel nu 

weer? 
Of, met enige jaloezie kijken hoe anderen van alles 

kunnen  met hun mobiel. 

 

Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon, maar er 

is veel meer mogelijk met datzelfde telefoontje. 

Wat zou u willen leren?  

 Foto’s maken? 

 Een App installeren? 

 Nieuwe contacten invoeren? 

 Je agenda invoeren? 

 Je mail checken en beantwoorden? 

 Dit en nog veel meer kan iedereen leren. 

 

Tijdens deze bijeenkomst willen drie vrouwen : 

Petra de Jong, Niesjen Deinum en Aukje van Os  u 

helpen met de bediening van uw telefoon. 

 

Dit houdt in dat mensen kunnen komen met hun 

wensen en vragen en persoonlijk “geholpen” 

worden. 

Mannen zijn 

ook welkom! 

 

Als er veel 

mensen 

komen, kijken we ter plekke hoe we iedereen aan 

bod kunnen laten komen. Bij veel belangstelling 

proberen we dit soort bijeenkomsten vaker te laten 

plaatsvinden. 

 

Er is koffie/thee en er liggen tijdschriften, kortom 

we maken het ook gezellig. 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden! 

 

Tot ziens op 21 november 

Voor vragen : scw@bakkeveen.nl 
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Stampotbuffet voor Bolivia 

 

Zaterdag 12 november willen 

we graag samen met u stamppot 

eten in De Mande.  

Aanvang: 17:30  
 

Prijs: Volwassenen: €10,- 

(inclusief drie drankjes), 

Kinderen t/m 16 jaar: €7,50 

(inclusief drie drankjes). 

 

Opgeven bij: 
 bakkeveenworldservants@gmail.com ,  

 Arne v/d Bosch (0516-541940),  

 Janneke Veenstra (542180/06-21415123) of 

Johanna Ekas (541585). 

 

Kledingactie 
Ook willen we dit jaar weer bruikbare  

kleding, knuffels of schoenen inzamelen  

voor Bag2School. Heeft u kleding? Dit kunt  

u inleveren bij Janneke Veenstra  

(Blauhûs 39, Bakkeveen) of neem contact op met 

Arne of Johanna of via de mail.  
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Natoer Nijs
 

Overzicht oktober 2016 
 

Oktoberweer. Mist, soms zonnetje en vogeltrek. 

Hieronder enkele highlights van de recente trek. 

Verder natuurlijk paddenstoelen.  

 

In het noorden van Europa is het flink kouder 

geworden. Ook bij ons, weliswaar nog lichte, 

nachtvorst. Dat levert grote aantallen ganzen op 

die soms de hele dag in westelijke richting 

overtrekken. Vooral Kol- en Toendrarietganzen, 

maar ook Grauwe ganzen en soms Brandganzen. 

Vroeger zaten ze nauwelijks aan de grond in onze 

omgeving. Tegenwoordig zie je honderden langs de 

Nijefeansterwei en ook Een-west, terwijl ze 

overnachten op de vennen van de 

Duurswouderheide. Bij zwaardere nachtvorst 

gaan ze zuidelijker, evenals de ook aanwezige 

Kieviten.  

 

Verder: door de droogte in september en begin 

oktober zijn er maar weinig paddenstoelen. Een 

excursie van onze zustervereniging Gorredijk 

moest worden afgelast vanwege de nauwelijks 

aanwezige paddenstoelen. Zodra er regen van 

betekenis valt, komen ze massaal omhoog. Plekken 

waar je een dag eerder niets zag, zijn opeens 

bedekt met diverse soorten. 

 

Waarnemingen:  

Vogels 

Een Zwarte Ooievaar heeft eind september/ 

begin oktober rondgezworven omgeving 

Donkerbroek en Wijnjewoude. Het was een jonge 

vogel. Na begin oktober is de vogel niet meer 

gezien. 

 

Bladkoning 

Naast de Bladkoning die in het vorige nummer 

werd gemeld, kwam er een melding op 12 oktober 

bij Allardsoog en op 15 oktober in de boomwal aan 

de oostkant van de Noardkamp. Jawel, achter de 

woning van Oene Roelsma, die helaas toen niet 

thuis was…. 

 

Keep 

De trektelling op 16 oktober op de 

Duurswouderheide leverde o.a. 3 

Boomleeuweriken, 2 IJsgorzen, enkele 

Barmsijzen, veel Kepen, Koperwieken, 

Kramsvogels, Veldleeuweriken, een Grote 

Gele Kwikstaart en uiteraard veel ganzen op. Een 

IJsvogel zat er ter plaatse. Ook een roepende 

Waterral zat voor de telpost. 

 
 Keep 

 

Raven en andere leuke waarnemingen 

Raven laten zich ook regelmatig horen. In verband 

met verstoring (ze vormen al een territorium) 

wordt de plek niet nader genoemd.  

 

En, ach, een wandeling in de bossen levert steeds 

wel leuke waarnemingen op, zoals Appelvink, 

Zwarte Specht, Groene Specht, diverse mezen 

en Kepen. Ook de inmiddels ingeburgerde 

Middelste Bonte Specht(en) wordt/worden weer 

gesignaleerd.  

 

  

Tip: waar op te letten! 

Let de komende tijd op Pestvogel en Houtsnip. 

Pestvogels worden nu alweer overvliegend 

gemeld en de Houtsnip kan zo maar weer in het 

bos voor uw voeten opvliegen. 

 
Pestvogel 

 

Kleine- en Wilde Zwanen worden eveneens in 

klein aantal gezien. Zodra de nachtvorst serieus 

wordt komen er wel meer. 

Tot slot 

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst 

online op: kokoscho@xs4all.nl.  

Telefonisch kan ook op 0516-542017.
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Werkweek van VMBO-ers in de 

Bakkeveensterduinen 
 

Van 24 tot en met 28 oktober kwamen 60 

leerlingen van het Nordwin College uit Leeuwarden 

voor een werkweek naar Bakkeveen; de klassen  3 

en 4 van de gemengde leerweg van het VMBO 

groen in de leeftijd van 14 tot 16 jaar. 

 

In samenwerking met het Fryske Gea gebeurt dit al 

meer dan 10 jaar achtereen. Ko Maring van It 

Fryske Gea bespreekt met Geert Louwes, docent 

bij het Nordwin college, welke werkzaamheden 

gewenst zijn en wat er mag en niet mag. Docenten 

houden toezicht bij het werk in het terrein.  Deze 

dagen zijn een onderdeel van hum 

maatschappelijke stage. 

 

Wat doen de leerlingen allemaal?  

De leerlingen verrichten overdag veldwerk in de 

Bakkeveenster duinen: opschot van grove den en 

berk verwijderen, bomen zagen, zelfs kunstwerken 

vervaardigen bladeren, takken, van alles. Dit 

laatste gebeurt voor de scholing in het vak ‘bloem 

en design’. 

Geert Louwes, 

die deze werkweken organiseert, legt uit: de 

leerlingen oefenen diverse technieken op deze 

manier. Voor hun latere werk, veelal agrarische en 

‘groene’ beroepen, is dit reuze nuttig.  

 

De natuur van de Bakkeveenster heide profiteert er 

nu van, het Nordwin College ook. De gemengde 

groep (20 jongens, 40 meisjes) was op 

verschillende plekken in de duinen aan het werk. Er 

klonken vrolijke stemmen over de heide, het was 

een bijzondere aanblik voor de voorbijkomende 

wandelaar.  

 

Dat is iets mooi: de jeugd de natuur in, actief bezig 

zijn en contact maken met de natuur. Zo kweken 

we hopelijk ook bij de jeugd de liefde voor de 

natuur verder aan;  deze werkweek van het 

Nordwin College is een van de voorbeelden waar 

het al gebeurt. Compliment! 

 

Claartje Slofstra 
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Bloembollen planten 
 

Het is weer tijd om –chemievrije en biologisch 

geteelde- bloembollen te planten! 

 

De Natuerferiening heeft de laatste jaren met hulp 

van dorpsgenoten verscheidene bloembollen 

geplant. Al eerder hebben wij aangegeven dat het 

resultaat jammer genoeg nog niet aan onze 

verwachtingen voldoet. Wij hebben voor bijen 

geschikte soorten gezocht en niet in de eerste 

plaats gekeken naar de grootbloemige, meer 

opvallende soorten.  

Inmiddels hebben wij ons wat meer verdiept in de 

(bijzondere)wereld van keurmerken om de juiste 

kwaliteit en eigenschappen van bloembollen te 

achterhalen. 

 

Chemievrij geteelde bloembollen. 

Het nadeel van grootbloemige soorten is dat ze op 

uiterlijk gekweekt zijn en minder op vitaliteit en 

nut voor bijen. Deze grootbloemige soorten zijn 

dan ook ziektegevoelig en moeten veelvuldig met 

bestrijdingsmiddelen worden behandeld. Vooral de 

ontsmettingsmethoden zijn erg belastend voor het 

milieu. Die kwalijke middelen vind je nog in de 

nectar en het stuifmeel terug, met nare gevolgen 

voor bijen, hommels en vlinders en de 

(voedsel)keten die er achteraan komt. 

 

Soorten als sneeuwklokjes, botanische krokussen 

en sterhyacintjes zijn in januari voor bijen bij 

gebrek aan geschikt voedsel uitermate nuttige 

leveranciers van nectar en stuifmeel (net zoals 

stinzeplanten). Het zijn dus prima drachtplanten 

die zich gedurende de laatste honderden jaren een 

plaats verworven hebben tussen onze inheemse 

planten. 

 

Hoe weet je of je chemievrij geteelde bollen koopt? 

De site van de biologisch dynamische (bd) imkers 

stelt dat slechts 1 op de 1000 bollen zonder gif 

geteeld is (!!). De organisatie SKAL ziet er op toe 

of bollen ook inderdaad milieuvriendelijk geteeld 

worden. Zij alleen mogen het EKO keurmerk 

verlenen. 

 

Controle door SKAL brengt wel kosten met zich 

mee. Daarom is het voor soorten die niet in grote 

getale geteeld worden te duur. Het gevolg is weer 

dat er door minder aanbod van soorten ook minder 

variatie in aanbod van stuifmeel en nectar is. 

Andere controlemethodieken zijn  over het 

algemeen niet waterdicht. Veel moet ook op basis 

van vertrouwen plaatsvinden. Volgens de bd 

imkers zijn bollen met het EKO keurmerk 

gegarandeerd 100% chemievrij en biologisch 

geteeld. 

 

 
Het officiële SKAL keurmerk. 

 

Andere keurmerken. 

Er zijn veel (heel veel) keurmerken op internet te 

vinden. Als men begint met het uitzoeken van 

beschikbare keurmerken blijkt al snel dat er 

waslijsten aan criteria onder diverse keurmerken 

gebracht worden. Kijk bijvoorbeeld eens op de site 

van MilieuKeur. De indruk ontstaat al snel dat de 

bollenkweker meer tijd aan zijn administratie moet 

besteden dan aan het telen van bollen! De bd 

imkers stellen dat MilieuKeur bollen verre van 

chemievrij en niet biologisch zijn. 

 

Zoals zo vaak kan het aanbod van 

milieuvriendelijke bollen alleen maar toenemen als 

de consument daar om vraagt. Ook al is de 

(financiële)prijs bij aanschaf hoger, het rendement 

is op den duur vele malen beter. 

Van duurdere bollen wil je natuurlijk wel dat ze 

goed groeien en vooral bloeien. Let daarom wel op 

de juiste plantdiepte en geschikte drainerende 

grond.  

 

Maai bollen die in het gazon staan niet eerder af als 

wanneer ook het groen afgestorven is.  

Let bij aankoop van bollen dus op het EKO en SKAL 

keurmerk als u de bijen en uzelf een plezier wilt 

doen: u krijgt betere kwaliteit!

 

http://www.robvandrunen.com/new-blog-1/doet-u-mij-maar-een-biologische-fairtrade-hamburger-zonder-enummers
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Van de bestuurstafel 
 

Zorgen over bermbeheer 

In Opsterland is momenteel de begroting aan de 

orde. De Natuerferiening Bakkefean heeft in een 

brief en in de inspraakronde voor burgers en 

organisaties haar zorgen geuit over het 

bermbeheer. In de begroting staat wel als doel 

Natuurlijke verscheidenheid (biodiversiteit) en 

ecologische waarden worden behouden en waar 

mogelijk hersteld.” (p. 38), maar er wordt wel erg 

weinig geld voor uitgetrokken, dus daar zijn we 

nog helemaal niet gerust op. De kwestie is wel echt 

van belang: het gaat om het grootste gedeelte van 

openbaar groen van Opsterland, te weten bijna 2 

miljoen vierkante meter, ofwel 188 hectare bermen 

/ ruigte. 

 

Klepelen 

Het afgelopen jaar heeft de gemeente de 

wegbermen in het buitengebied geklepeld.  Bij 

klepelen wordt de bermvegetatie, inclusief alles 

wat zich daar nog meer op de oppervlakte bevindt, 

afgeslagen en gekneusd. Door het achterblijven 

van het verpulverde materiaal hoopt organische 

stof zich op in de toplaag van de berm. Deze 

behandeling kan ernstige schade toebrengen aan 

grote delen van de vegetatie en heel veel van het 

bijbehorende dierenleven vernietigen. De soorten 

die sommigen graag bestreden zien - distels, 

brandnetels, zuring - zullen juist welig tieren. De 

vele planten echter die gedijen op minder 

voedselrijke bodems zullen in rap tempo 

achteruitgaan of zelfs verdwijnen. Juist deze 

planten zorgen in al hun verscheidenheid voor een 

rijke biodiversiteit (inclusief bijen, vlinders, etc.).  

Daarbij komt dat het weggeworpen vuil dat zich 

helaas vaak in bermen bevindt, ook wordt 

vermalen en verpulverd terugkomt op de bermen; 

dit vuil (vaak 

vermalen plastic 

deeltjes) krijg je nooit meer weg.  

 

Belang van ecologisch beheer wegbermen 

 

Wegbermen zijn van groot belang voor de natuur!  

 Volgens het onderzoekrapport 

“Biodiversiteitsgraadmeters in Fryslân”, dat de 

provincie Fryslân heeft laten uitvoeren is de 

biodiversiteit in het agrarisch gebied in Fryslân 

zeer sterk afgenomen, zelfs meer dan waar ook 

in Europa!  

 wegbermen kunnen echter een netwerk van 

natuurrijke zones vormen in het ecologisch 

zeer sterk verarmde landelijke gebied; 

 wegbermen vormen samen een van de 

grootste natuurgebieden van onze gemeente; 

 wegbermen zijn een toevluchtsoord voor vele 

planten en dieren, in het bijzonder ook 

insecten, die in het landelijke gebied met zijn 

intensieve agrarische gebruik niet meer of nog 

maar weinig voorkomen. Bij juist beheer 

vormen ze ecologische verbindingszones waar 

onder andere bijen enorm van profiteren; 

 wegbermen bieden met hun fleur, kleur en 

geur voor wandelaars en fietsers een groot 

genot bij goed beheer, en troost bij de aanblik 

van de monotone agrarische grasvlakten in de 

omgeving.  

 

Beide verenigingen hebben brieven gestuurd aan 

de gemeente om te pleiten voor ecologisch 

bermbeheer. Samen met de natuurvereniging 

Geaflecht hebben we ook vragen gesteld hierover 

in de gemeenteraad bij de voorbereiding van de 

begroting. 
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Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? 

Op 20 oktober een 

levendige en leerzame 

avond gehad met LIA 

SCHUTTE van de 

Stichting Bevordering 

Verkeerseducatie. 

Nieuwe verkeersregels, nieuwe verkeersborden. 

Oude, soms vergeten regels weer opgehaald.  

 

De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) 

heeft tot doel de verkeersveiligheid in Noord-

Nederland te vergroten door verkeersonderwijs aan 

weggebruikers in ALLE leeftijdscategorieën te 

bevorderen en te verzorgen. 

 

Om een voorbeeldje te geven: 

Om senioren zo lang mogelijk (veilig) te kunnen 

laten deelnemen aan het verkeer, heeft de SBV een 

tweetal cursussen ontwikkeld speciaal voor 

senioren: Bijtanken & Oppoetsen en de 

scootmobieltraining. Senioren kunnen ook 

meedoen aan de rijvaardigheidstraining, die niet 

alleen is ontwikkeld voor senioren, maar eenieder 

die al meerdere jaren een rijbewijs heeft. 

 

Hier een afbeelding van een Caravantraining.  

 
 

Enfin, zoals gezegd een boeiend avond met Lia, die 

zelf jaren rijles heeft gegeven en veel uit de 

praktijk kon putten.  

Meer weten over deze stichting? Kijk vooral even 

op www.stichtingsbv.nl 

Adres : De Knobben 100 Drachten  

Telefoon 0512 544610 

 

Petra de Jong 

 

  

http://www.stichtingsbv.nl/


36 
 

  



37 
 

Mjumsterwei 8, 9243 SJ  Bakkeveen 0516 541777 
 

Kinderboekenweek 2016  

Het thema van de kinderboekenweek was dit 

jaar opa’s en oma’s. De week begon met een 

gezamenlijke opening waarbij de meesters, 

juffen en leerlingen optraden. Gedurende de 

week werd er in de klassen aandacht besteed 

aan de kinderboekenweek. In elke klas 

kwamen opa’s en oma’s voorlezen. Het was 

een geslaagde week! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleeskampioen 

Rebeka Uzima is de voorleeskampioen van 

obs de Oanrin. Zij las voor uit het boek 

“Blauwe plekken” van Anke de Vries. 

Rebeka vertegenwoordigt obs de Oanrin 

tijdens de regionale finaleronde van 

Opsterland in februari/maart 2017.  

 

 

 

 

 

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 

Project Kinderboekenweek “Opa’s en Oma’s: Voor Altijd Jong” 
  

De jaarlijkse Kinderboekenweek ligt weer achter ons. 
Elk jaar, voor de herfstvakantie, organiseren we op school een project rond het thema van de  

Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema “Opa’s en Oma’s: Voor altijd jong”. 
Opa’s en oma’s in kinderboeken stonden centraal. 

We hebben ons project geopend op woensdag 5 oktober met een groot feest op het plein: met elkaar 
dansen op de muziek van Kinderen Voor Kinderen met de hit “Voor altijd Jong”. 

Daarna een rollator race tussen een ‘opa’ en een leerling en daarna voor alle groepen cadeaus in de 
vorm van nieuwe boeken voor de eigen klas. 

We hadden opa’s en oma’s uitgenodigd om bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn. 
Het was prachtig om te zien dat er zo veel grootouders de moeite hadden genomen om daadwerkelijk 

naar ons schoolplein te komen.  
Samen met hun kleinkinderen maakten ze plezier en genoten ze van de opening.  

En ze hadden zelf ook een belangrijke rol: voordat de kinderen de school binnengingen maakten alle 
opa’s en oma’s een lang ‘levend lint’ en gingen ze voor de hoofdingang staan. 

Dit lint werd ‘doorgeknipt’ door een paar leerlingen.  
Zo werd ons schoolproject officieel geopend. Na deze plechtige ceremonie kwam iedereen binnen.  

In elke klas kwam een grootmoeder de kinderen vertellen over haar favoriete kinderboek uit haar eigen 
jeugd. Er werd ook uit voorgelezen. 

Tien dagen na deze prachtige opening, op vrijdag 14 oktober, hebben we het project afgesloten.  
Alle groepen presenteerden iets aan de rest van de school: mooie kunstwerken, gedichtjes en liedjes 

van vroeger, een eigen gemaakte hippe song, van alles en nog wat. 
En zo kijken we weer terug op een geweldig project wat we met elkaar hebben beleefd. 

Oud en jong hebben genoten van een superleuk thema: “Opa’s en Oma’s: Voor altijd Jong”! 
  

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!” 
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ANBO-nieuws 

Op vrijdag 21 oktober zijn de Nije 

Knipers in MFC de Wier geweest en 

hebben we een hele gezellige 

muziekmiddag gehad.  Vele 

meezingers hebben ze laten 

horen, maar er waren toch een paar 

gasten die wel graag meer Friese 

liedjes hadden willen horen.  Als we ze 

voor volgend jaar nog eens uitnodigen 

zal ik daar zeker melding van maken.  

 

Wel wil ik allen een compliment 

maken voor de  “opkomst". Het was 

wel spannend omdat ik geen idee had 

hoeveel mensen de “bewaarbrief ", 

nog eens zouden bekijken. Maar dat is 

buitengewoon goed gegaan. Die vrijdag werd het 

heel beroerd weer en daardoor zijn er zeker 

verschillende mensen niet gekomen.  

 

Vrijdag 18 november ontvangen we Vader Henk 

met dochter Judith  (FAMILY) met een mee-zing-

programma: Breng eens een Zonnetje ". Liedjes 

van weleer voeren de boventoon (Willeke 

Alberti,  Gert en Hermien,  Zangeres zonder 

Naam  enzovoort.) 

 

Omdat ze pure live muziek brengen (vader 

Henk:  accordeonist/pianist en zanger en dochter 

Judith Zang en Percussie) kunnen ze nu ook 

voldoen aan de meeste verzoeknummers.  Ik hoop 

dat u allen weer van de partij bent want het wordt 

vast een leuke middag.   

 

We beginnen om 14.00 uur en de toegang is 

€ 4,00 . Ook niet-leden zijn van harte welkom. Tot 

vrijdag 18 november.   

Een hartelijke groet van Bertie ten Haaf-Boerrigter

 

  

Vrijdag Omschrijving Aanvang Kosten 

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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Bakkeveen 2016 weer mooi verlicht! 

 

Beste buurtbewoners, 

 

Om net als vorig jaar weer een mooi verlicht Bakkeveen te 

krijgen zullen er weer bogen worden gehuurd, hiervoor willen 

wij u om een kleine bijdrage vragen (vrijwillig). 

 

Van de inzameling wordt de feestverlichting (onderhoud aan 

kabels, stroomkosten, cq. aankleding in het dorp betaald).  

 

Zonder onze enthousiaste vrijwilligers zou dit alles niet mogelijk 

zijn. 

 

In de MAAND NOVEMBER gaan we collecteren voor de 

vrijwillige bijdrage van de 

feestversiering en de aankleding van het dorp. 

 

Geeft u ook dit jaar weer...? 

Zonder uw bijdrage is het voor ons niet meer mogelijk 

om in de decembermaand 

sfeer te maken in Bakkeveen. 

 

Namens de Aldjiersploeg, alvast bedankt voor uw 

bijdrage.
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HISTORISCHE RUBRIEK 

November 2016, nr. 9 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Fotosessie 
We hadden op dinsdag 25 oktober een 

bijzondere fotobespreking in de Dúnhoeke. Nog 

niet eerder waren er zoveel mensen! Daarbij 

waren veel oud-werknemers van het Van der 

Velde bedrijf. 

 

Tijdens en na de fotosessie heb ik nog veel 

verhalen gehoord, waaruit blijkt met hoeveel 

liefde Bakkeveensters bij de Firma hebben 

gewerkt.  

En er is veel mooi fotomateriaal beschikbaar 

gesteld om te gebruiken in het komend 

nummer van Ald Bakkefean. 

 

Ik was ook verrast doordat de aankondiging 

van de fotosessie alleen zoveel beweging op 

gang gebracht. Allerlei oude verbindingen 

tussen inwoners en voormalige inwoners van 

Bakkeveen waren benut om mensen attent te 

maken op de bijeenkomst, en er waren ook 

deelnemers van ver gekomen. 

 

Volgende bijeenkomst 

dinsdagmiddag 29 november om 

13:30 uur in Dúnhoeke. 

 

Iedereen die in historie van 

Bakkeveen geïnteresseerd is, is 

welkom.

 

Meester Van Drooge 
De tekst voor een openluchtspel over meester 

van Drooge, onderwijzer in Bakkeveen van 

1862 tot 1902, is af. Keimpe Vlietstra heeft een 

mooi product geleverd. De werkgroep van Geert 

Louwes, Ernst Adema, Henk en Fokje 

Hoogeveen en ondergetekende, die hem bij het 

schrijfproces begeleid heeft, zal worden 

ontbonden. Er moeten nieuwe werkgroepen 

worden gevormd om het openluchtspel deze 

zomer te kunnen realiseren. De fondsenwerving 

is in gang gezet, en daarmee zijn al enkele 

positieve uitslagen binnen.    

 

Een gesprek met een oud-Bakkeveenster 

(Anton van der Ploeg) tijdens het Slotplaats-

festival bracht me op het spoor van een in de 

geschiedenis van zijn familie geïnteresseerde 

directe afstammeling van meester van Drooge, 

om precies te zijn een kleinzoon van Alexander 

(de oudste zoon van meester Van Drooge). Hij 

heet Lex Schaars. Hij heeft meegewerkt aan de 

uitgave van een aantal boeken waarin de 

geschiedenis van zijn familie is vastgelegd. Wij 

zijn nu met elkaar in gesprek of hij in het 

voorjaar over de kennis die er in de familie is 

over zijn voorouders wat zal komen vertellen. 

Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn 

grootvader, die in 1934 in Bakkeveen een 

prachtige lezing gehouden heeft over zijn jeugd 

in Bakkeveen. Er is van de zijde van de familie 

ook zeker belangstelling om het toneestuk te 

komen zien. 

 

Er spookt nog een ander idee door mijn hoofd. 

Het zou mooi zijn om, in de periode waarin het 

toneelstuk over Van Drooge wordt gespeeld, 

negentiende-eeuws lesmateriaal dat op de 

school in Bakkeveen gebruikt is en ook 

werkstukken die de leerlingen in die tijd 

maakten met een goede toelichting te 

exposeren. Het betreft materiaal dat na het 

overlijden van Ymkje Terpstra aan de 

Historische Vereniging geschonken is. Misschien 

is het mogelijk om ook de verschillen en 

overeenkomsten tussen toen en nu zichtbaar te 

maken. 
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Knoop 

In laatst verschenen nummer van Ald 

Bakkefean schreven we over de activiteiten van 

Johann Hermann Knoop, de hovenier van 

prinses Maria Louise, in Bakkeveen. Een selectie 

van negen hoofdstukken uit zijn boek over 

Friesland  “De Tegenwoordige Staat of 

Historische Beschryvinge van Friesland” is 

vertaald en opnieuw uitgegeven door het 

Historische Centrum Leeuwarden. Ik heb het 

met veel plezier gelezen.  

Nu pas valt op hoe levendig en beeldend hij 

eigenlijk schreef en ook hoezeer hij zich 

verbonden voelde met Friesland. Hij beschrijft 

het achttiende-eeuwse Friesland als een 

pararijs. Maar het bevat ook heel veel feiten 

over hoe er geleefd en gewerkt werd. Het 

boekje is voor € 12,50 te koop bij de uitgever 

(www.bornmeer.nl)   

 

 

Oude verhalen
Er werd deze week nog een vraag bij de 

Historische Vereniging neergelegd: Hebben 

jullie iemand die de verhalen wil vastleggen van 

een heel oude man, die altijd in De Wilp 

gewoond heeft, en die waarschijnlijk over niet 

al te lange tijd zal overlijden. Alle remmen en 

remmingen heeft hij van zich afgegooid, en hij 

vertelt in prachtige beelden over het verleden, 

hoe hij werkte, hoe de natuur en de omgeving 

was. 

  

De mevrouw, die een rol heeft in de verzorging 

belde me, omdat ze het zo jammer vond die 

verhalen anders verloren zullen gaan.      

 

Als er een vrijwilliger is die zoiets wil doen, wil 

ik graag de contactgegevens doorgeven. 

 

Fred Hoogenboom       
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Kerkdiensten It Keningsfjild  
 

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

 
Niet ontvangen 

 
  

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 

 

 

De Ark van Noach 
 

Een bekend verhaal uit de Bijbel is het verhaal van 

de ark van Noach. Sommige speelgoedwinkels 

verkopen zo’n ark, met een aantal dieren erbij. 

Ook als verhaal voor de kleinste kinderen heb ik 

het verhaal van de ark van Noach mag mogen en 

moeten vertellen.  

 

Het blijft een wonderlijk verhaal. Noach moet een 

enorme boot bouwen en dan wachten op een 

enorme watervloed. Waren er geen andere 

methoden om het leven van hemzelf, zijn vrouw, 

zijn drie zonen en hun vrouwen te redden? 

Waarom niet een grote Friese terp gebouwd, 

boven op een hoge berg?  

 

Aan de andere kant heeft Noach en zijn familie zo 

wel de kans om eens goed uit te proberen hoe je 

anders kan samenleven. Noach en zijn familie 

waren op elkaar aangewezen in de ark. Voor lange 

ruzies en twisten was eigenlijk geen tijd: dat zou 

hun leven in gevaar brengen. En nog belangrijker: 

er moest worden gezorgd voor de dieren. Hokken 

schoon maken, voeden,  van ’s morgens vroeg tot 

’s avonds laat was er werk aan winkel. Meer dan 

een jaar lang. 

 

 
 

 

 

Makkelijk lijkt mij zo iets niet. Een jaar lang met 

z’n achten in de boot opgesloten zitten, betekent 

verlies van heel veel vrijheid. Even een wandeling 

maken, even uitgaan, ergens even shoppen of iets 

anders doen: het zit er niet in. In een hele 

beperkte omgeving wordt een strak programma 

afgewerkt om de reis van een jaar in die boot – de 

ark van Noach – te overleven. 

 

Dat zou wel eens een gezonde manier kunnen zijn 

om opnieuw te beginnen, nadat er iets echt is 

misgegaan. Anderen hebben ook zoiets gedaan. De 

sporter heeft een paar nare blessures en een 

mislukt seizoen achter de rug. Hoe nu verder? Dan 

is een periode van strikte beperkingen en 

bezinning noodzakelijk om een goede herstart 

mogelijk te maken.  

 
 

Het verhaal van de ark van Noach is zo ook een 

beeld voor de mogelijkheid van een nieuw begin na 

een roerige en soms helemaal verkeerde periode. 

Het verhaal van de ark is zo het beeld voor de 

mogelijkheid om je van God gegeven krachten 

weer te verzamelen.  

 

Na een jaar gaan Noach en de familie de ark uit. 

Ze zijn ontzettend opgelucht dat ze weer op het 

land, en met nieuwe mogelijkheden kunnen 

beginnen.  Maar het jaar in de ark was onmisbaar, 

ja noodzakelijk voor de herstart. 

Ds Jak Verwaal 
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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 

Bouw clubhuis 

VeerBouw werkt hard aan de bouw van het 

clubhuis. Het dak zit er op, de ramen zitten er in. 

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de dak 

overstek. Daarna kunnen ze binnen aan de slag.  

Metselbedrijf Posthumus heeft in korte tijd de 

mooie kleur stenen rondom het gebouw 

aangebracht.  

We zijn blij met het mooie resultaat tot nu toe. Ga 

zo door mensen! 

 

Ouder kind toernooi 

Bij tennisvereniging Dúndelle was zondagochtend 

23 oktober het ouder kind toernooi. Bij dit jaarlijks 

terugkerend evenement spelen de jeugdspelers 

met één van hun ouders tegen andere koppels. Dit 

jaar werd er in 2 poules gespeeld. De poule voor de 

jongste jeugd, rood, en de poule voor de 

gevorderde jeugd, oranje. In beide poules streden 

5 koppels om de titel. In snelle en spannende 

wedstrijden werd er in poule gestreden waarna de 

nummers 1 en 2 van elke poule in de finale 

Voorzitter    Arjen Nieveen  Koarte Singel 8  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Nynke de Jong Lange Singel 15  

Penningmeester Jan van Dalen  Mandewyk 15  

Ledenadministratie Cécile Lanting Boskkamp 33  

Kantinebeheer Jelmer Sytema Koarte Singel 1  

Wedstrijdzaken Andries vd Velde Alde Drinsewei  0516-858354 

Jeugdcommissie Rob van Schuttershoef   Nije Feansterwei 4  ledenadministratie 

Baanonderhoud Johan Faber Alde Drintsewei 3  @ltcdundelle.nl 
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mochten uitvechten wie dit jaar de titel zou 

winnen. Bij rood ging de finale tussen de familie 

Sytema en de familie Nieveen. De familie 

Sytema, die ook in de poule alles hadden 

gewonnen, trok aan het langste eind en werd de 

terechte winnaar. In de poule oranje ging de finale 

tussen de familie Kuik en de familie van 

Schutterhoef. In deze zeer spannende finale was er 

in de reguliere speeltijd geen winnaar. Hier moest 

nog een winnend punt worden gespeeld. Het geluk 

was aan de zijde van de familie Van 

Schutterhoef. Nu de winnaars bekend waren kon 

het toernooi worden afgesloten met de 

prijsuitreiking en een lekker bord patat! 

 
Teams bedankt en tot volgend jaar! 

 

 

 
De winnaars van oranje Familie Schutterhoef 

(links) en rood familie Sytema 

  

 

Clubkampioenschappen 

Op zondagmiddag 23 oktober zijn de finales en 

halve finales van de clubkampioenschappen dubbel 

dames en heren en enkel kampioenschappen heren 

gespeeld.  

 

Het aanwezige publiek kon vanaf 12:30 uur onder 

het genot van een vuurtje kijken naar de halve 

finale en de finale van de heren enkel.  

In de halve finale speelde Rob Schutterhoef  tegen 

Johan Faber. Met 6-2 en 6-2 was Rob de 

overtuigende winnaar van deze wedstrijd.  

In de finale mocht Andries van der Velde tegen 

Bendix Zijlstra aantreden. Met 6-3 en 6-1 werd ook 

dit jaar Andries de clubkampioen van de heren 

enkel. 

  

 
Winnaars heren dubbel Rob Schutterhoef en 

Mathijs Louwsma 

 

Om 14:00 uur was het aan de dames om het 

publiek te vermaken. Dit slaagde goed.  

Christien Buisman en Ria de Vries streden om plek 

3 en 4 tegen Judith Schaepman en Elisabeth 

Veenstra. Met 6-4 en 6-3 ging de derde plaats 

uiteindelijk naar Christien en Ria.  

In de finale speelde Meriam den Ouden en Monica 

Stoffels tegen Wilma Nieveen en Nynke de Jong. 

Nadat de dames het in de eerste set heel spannend 

hadden gemaakt werd de tweede set toch 

overtuigend gewonnen door Meriam en Monica. 

Ze zijn dan ook clubkampioen dames dubbel van 

2016 geworden.  

 

Om 15:30 uur werd alleen de heren dubbel finale 

gespeeld. Door onder andere blessure leed 

mochten Ronald Kuik en Klaas Torensma het in de 

finale opnemen tegen Mathijs Louwsma en Rob 

Schuttershoef. Het werd een spannend strijd.  

Na 3 sets mochten Mathijs en Rob met de 

hoofdprijs naar huis. 

  

We feliciteren alle winnaars en danken de wedstrijd 

organisator Andries van der Velde voor zijn inzet.  

 

We verheugen ons nu al op volgend jaar! 
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“Natuurlijke remedies uit je eigen keuken” 
 

Deze lesdag vindt plaats op 9 en ook op 30 

november a.s. en sluit aan op de kruidencursus. 

 

Je leert eenvoudige bereidingen maken om je 

gezondheid te ondersteunen en te verbeteren en 

krijgt de recepten van diverse huismiddeltjes op 

basis van ingrediënten die in de meeste keukens te 

vinden zijn. 

 

Hoe versterk je je afweersysteem en houd je je 

spijsvertering in topvorm? Wat doe je tegen 

koortsuitslag of een verkoudheid? 

Ontdek dat gezond voedsel ook medicijn kan zijn 

en leer in deze workshops hoe je jezelf, je familie 

en vrienden kunt helpen bij lichamelijke 

ongemakken. 

 

Het programma wordt ‘s morgens verzorgd door 

Wim Roeleveld. Hij is sinds zijn studententijd 

enthousiast bezig met natuurlijke voeding en heeft 

zich de laatste jaren gespecialiseerd in het gebruik 

van zeegroenten van onze eigen Europese kusten.  

Je ziet hoeveel smakelijke en gezonde 

mogelijkheden er met deze “groenten/kruiden van 

de zee” in de keuken zijn. Er kan van verschillende 

soorten geproefd worden. 

 

Daarna genieten we samen van een door Mieke 

verzorgde lunch waarvan je de recepten mee naar 

huis neemt. 

 

’s Middags demonstreert Mieke de natuurlijke 

remedies. 

 

We zien je graag op deze leuke en leerzame dag! 

 

Ontvangst 10.00 uur, lunch 12.00 uur en 16.00 

uur sluiten we af. 

 

Deze dag vindt plaats in Mieke’s kruidenstudio, 

Mjumsterwei 41 

(ingang 

Dwarswyk) 

te Bakkeveen.  

 

Prijs € 45,00 per 

persoon. 

 

Voor meer 

informatie: 

0516-541393 

 

  

De vergeten Zeegroenten:    

Zeewieren 

 rijk aan: Mineralen 

 rijk aan:  Eiwitten (essentiële) 

natuurlijk, duurzaam, gezond en een bijzondere zilte smaak 

 arm aan: vetten en koolhydraten 

 uit Frankrijk, Ierland en Zeeland (Ned) 
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2-Daagse Workshop Kerstversiering 
21-24 november 

 

KERSTBOOM van sprokkelhout en  

een STOERE KANDELAAR  
 

Greet Vriezema en Siepie Stelma geven deze 

workshop. 

Lekker bezig zijn en mooi 

resultaat.  

Ook om kado te doen! 

 

In ons mooie huis heerlijk 

ontspannen een tweedaagse 

workshop doen. 

 

Tussendoor tijd genoeg om 

van de omgeving genieten 

Fietsen zijn te huur, dus… als 

het lekker weer is………. 

 

Greet en Siepie nemen sprokkelhout en 

gereedschap mee. 

 

Voor de kandelaar worden vormen gebruikt. Leuk 

zijn vormen waar versieringsranden of taferelen in 

zitten. Alle materialen en vormen nemen Greet en 

Siepie mee, maar heb je zelf een speciale vorm 

waarvan je denkt dat hij gebruikt kan worden 

neem gerust mee. 

 

Voor je maaltijden zorg je zelf. 

Op aanvraag wordt een ontbijt 

verzorgd. 

 

Neem ook een onderlaken, 

dekbedhoes en kussensloop 

mee, evenals je 

handdoek(en). 

Teveel rompslomp? Huur een 

laken- en badset! 

 

De prijs inclusief 

overnachtingen en koffie en 

thee tijdens de workshops € 

105.00 voor Nivonleden, 

anderen € 125.00  

 

Wil je meedoen maar niet overnachten?  

Dat kan voor de prijs van € 50.00 

 

Meld je aan bij:  

Marion Stam, telefoon 088-099-09-71 of  

allardsoog@nivon.nl.

 

Kom samen je kerstdiner maken! 
1e kerstdag, 25 december 2016 

 

Kerst is bij uitstek de tijd om 

samen met anderen te zijn. 

Lekker eten hoort erbij, maar is 

zo’n gedoe! Niet als je het 

samen doet! 

 

Corry Huizenga zorgt voor 

recepten en alle ingrediënten voor 

een feestelijk diner! Ze begeleidt 

waar nodig.  

Samen de tafel gezellig dekken 

hoort er ook bij. 

 

Voor logeergasten en mensen uit 

de omgeving! 

 

Prijs per persoon € 30,-- 

Prijs is inclusief koffie/thee en een 

drankje. 

  

Meld je aan bij: 

Marion Stam, telefoon 088-099-

09-71 of  allardsoog@nivon.nl.

 

Natuurvriendenhuis 

Allardsoog 

 

Jarig van der Wielenwei 42,  

9343 TC Eén-West 

 

mailto:allardsoog@nivon.nl
mailto:allardsoog@nivon.nl
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Cést le beton qui fait la musique ????? 
 

Regelmatig zien we de vrachtauto’s van Kijlstra 

beton door het dorp rijden met deze tekst.  Moeten 

we zo blij zijn met beton? 

 

Er worden her en der tegels en andere 

bestratingsmaterialen bezorgd die vaak in de 

plaats komen van grasveldjes en stukken tuin. 

Jammer voor Bakkeveen, al is het natuurlijk soms 

nodig stukken van de tuin te verharden. Intratuin 

bood in het kader van de tuinweek in juni, een 

tuinplant aan bij inlevering van een straattegel! 

 

Er worden schuttingen geplaatst waar ook groene 

afscheidingen mogelijk zouden zijn. Ieder jaar is 

het weer genieten van de beukenhagen die in april 

opeens hun oude  bruine blad verliezen en dan in 

twee weken tijd uitbundig groen worden, 

fantastisch. Er zijn dorpen waar afspraken worden 

gemaakt over de soort hagen en afscheidingen die 

mensen zetten tussen hun percelen. In Bakkeveen 

zie je gelukkig steeds meer beukenhagen 

verschijnen waardoor straten een nog vriendelijker 

aanzicht krijgen, het straatbeeld wordt er ook 

rustiger van. Ook voor de vogels en insecten  is 

het goed. 

 

Een goede ontwikkeling waar veel mensen van 

genieten. 

 

Afgelopen zomer kwamen er veel berichten binnen 

over wateroverlast, in het noorden nog wat minder 

dan in het zuiden. Bomen, struiken, gras  etc. 

nemen veel water op. Ook daardoor kan 

wateroverlast worden voorkomen. 

 

Het is niet het beton, maar het groen dat mensen 

vrolijk maakt! Laten we Bakkeveen groen houden! 

 

E.H. 
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Nieuwjaarsfeest Bakkeveen 
 

22:00 - 00:00  

Nieuwjaarsconference ‘#Ilovemylife’ met Jacobus en Frank  

Jacobus Okkema en Frank Warnders on fire in de Oudejaarsconference 

#ilovemylife. Een interactieve, humoristische, multimediale terugblik op 2016. 

Lachend aftellen naar 2017 doe je dit jaar bij ons in de feesttent!  

 

00:30 - 05:00  

Partyband TOF! & Noovids Drive-in show 

De eerste uren van het jaar 2017 zullen direct onvergetelijk worden met Noovids drive-in show en 

Partyband TOF! met o.a Dennis Franke, ook wel bekend van ‘het vliegerlied’  

 

Zie onze uitgebreidere programma in de decembermaand van de Slûswachter of kijk op 

www.nieuwjaarsfeestbakkeveen.nl  

  



54 
 

Nieuws  Buurtbus Opsterland 

 

Qbuzz Buurtbus 104  
gaat met ingang van 11 december 2016, verder als 

Arriva Buurtbus 104  
 

Het brengt een paar veranderingen met zich mee : 

 Reizen met OV kaart (laag tarief) is nu ook 

mogelijk in onze buurtbus 

 10 rittenkaarten komen te vervallen, oude 

kaarten zijn geldig t/m maart 2017 

 Tarieven na 11 december, enkele rit voltarief 

€ 2,00 en enkele rit reductietarief € 1,20 

 Reductietarief van 4 tot 11 jaar en 65 plus - 0 

tot 4 jaar is gratis 

 Kaartjes en dienstregeling zijn in de bus 

verkrijgbaar 

 Wat gelijk is gebleven, de service die u van 

ons gewend bent 

 Rijdt van maandag tot en met vrijdag (niet op 

zon en feestdagen ) 

 Van 7.15 uur tot 19.20 uur (tijdens 

schoolvakanties van 9.28 uur tot 18.42 

uur ) 

 Route: Tijnje - Gorredijk – Bakkeveen/ 

Allardsoog v.v. 

 Wanneer u mee wil, de handopsteken is 

voldoende, ook buiten de haltes 

 Mensen hulpbehoevend of met rollator zijn 

natuurlijk ook van harte welkom  

 De bus wordt bestuurd door vriendelijke en 

behulpzame vrijwillige chauffeurs 

 

Lijn 104 Buurtbus Opsterland 

 

De Buurtbus rijdt voor iedereen, ook voor u ! 
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Valse start schakers Bakkeveen 
 

Sneek – Het vlaggenschip van Schaakclub 

Bakkeveen begon de competitie in de 1e klasse B 

van de FSB deze keer niet goed. Na een 

spannende wedstrijd werd nipt verloren van de 

schakers van Sneek 3. Het werd 4½ - 3½ voor de 

ploeg uit Sneek. Vorig seizoen ontmoetten beide 

ploegen elkaar ook: Toen trokken de 

Bakkefeansters met 6½ - 1½ nog duidelijk aan het 

langere einde. 
 

Na een rustig begin ontbrandde de echte strijd na 

anderhalf uur. Het waren de hogere borden waar 

opeens de vlam in de pan sloeg. Op bord 3 had 

Gerrit Meppelink met de witte stukken zijn 

tegenstander Wytze van der Zee al snel onder druk 

gezet. Toen Van der Zee’s koningsstelling open 

kwam te liggen maakte Gerrit het met dame en 

toren resoluut af: 0-1 voor Bakkeveen.  

 

Ook turbulent was het op bord 2. Daar had Anne 

van Streun met zwart dame en torens verzameld 

op de half open f-lijn. Zijn tegenstander, de al 

even ervaren Joe Hania, deed vrolijk mee met het 

aanvallende spel en had met een diagonale 

matdreiging of stukwinst uiteindelijk het 

gelukkigere einde voor zich: 1-1.  

Ook de lagere borden deden van zich spreken. Op 

bord 8 was debutant Jack Zeilstra ingevallen 

voor Bauke Hoogstra. Met zwart kwam hij een pion 

achter maar wist op het juiste moment de goede 

tegenaanval te lanceren. Daarmee had hij zijn 

tegenstander, Sybe Smid, zó klem dat deze in 

remise moest berusten: 1½ - 1½.  

 

Op bord 6 was Jelle Bergsma, die ingevallen was 

voor Milan Heller, met zwart spelend al snel in de 

verdrukking gekomen. Zijn tegenstander, de 

sterke Jan-Hans de Jong, kon zich vrij in Jelle’s 

stelling bewegen en zo de winst naar zich toe 

trekken. 2½ - 1½ voor Sneek. Aan het zevende 

bord bereikten op dat moment Menno-Peter van 

der Meer en zijn tegenstander Huib van der 

Zweep remise. Lange tijd leek het alsof Menno-

Peter, die in de ploeg gekomen was voor Ben de 

Vries, met wit beslissend voordeel zou behalen. 

Dat kwam er echter ‘in the end’ niet van: 3-2 voor 

Sneek.  

 

De schakers uit Bakkeveen hadden tegen deze tijd 

al zoveel hele en halve puntjes moeten laten 

schieten dat het karwei voor de overgebleven drie 

spelers ronduit lastig was. Op bord 4 was Robin 

Baines met zwart goed begonnen. Robin, een 

aanvaller pur sang, nam geen genoegen met 

gebaande paden en bleef risico nemen. Dat pakte 

tegen Hielke Gorter niet goed uit. Gorter nam de 

aanval over en bracht de geconcentreerd 

verdedigende Bakkefeanster in steeds grotere 

problemen.  

Dirk Müller speelde op de koppositie (bord 1) 

een aanvallende partij met wit tegen Sneeks 

sterkste, Frits Pen. Dirk creëerde bij Pen een 

zwakke pion en richtte op het winnen daarvan al 

zijn pijlen.  

 

Aan bord 5 speelde Jaap Weidema met wit tegen 

Maarten van Steinvoorn een goede partij. Jaap viel 

zeer gevarieerd aan en beloonde zich halverwege 

de partij met kwaliteitswinst. Al met al zou het wel 

erg positief voor de schakers uit Bakkeveen 

moeten lopen om hier uit Sneek wat mee te 

nemen. 

 

Dat gebeurde dan ook niet. In de slotfase kwam 

Dirk nét niet langs de wel erg goed verdedigende 

Pen en won Jaap van de nog heel lang 

doorspelende van Steinvoorn. Dit bracht de stand 

even op ‘gelijk’: 3½ - 3½. Op 4 was Robins positie 

echter onhoudbaar geworden zodat Sneek 3 de 

overwinning met 4½ - 3½ naar zich toe trok. Dat 

was, gezien het verloop van de partijen, overigens 

niet eens onverdiend.  

In de stand begint SC Bakkeveen nu zonder 

punten. Met nog komende tegenstanders zoals 

Rijs, Mid-Fryslan 2 uit Akkrum en Westergoo 2 uit 

Bolsward moet daar echter nog wel wat aan te 

doen zijn. 

 

Eerst komt echter op 16 november a.s. de 

kersverse koploper SC Leeuwarden naar 

Bakkeveen. Dan zullen de Feansters zeker uit een 

ander vaatje moeten tappen. 

 

Verslag: Dirk Müller 

SCHAAKCLUB 

BAKKEVEEN 
Schaakt van september 

t/m april elke 

woensdagavond in hotel & 

restaurant de Stripe te 

Wijnjewoude, aanvang 

20.00 uur 

  Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: www.schaakclub-bakkeveen.nl 
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Hervormde gemeente Opsterland-Noord 
 

Beheer Begraafplaatsen 

 

Rechthebbenden van graven op één van onze drie 

begraafplaatsen te Ureterp, Siegerswoude en 

Bakkeveen, die (onlangs) verhuisd zijn worden 

verzocht hun nieuwe adres door te geven aan de 

administrateur van de begraafplaatsen. 

 

Bij verzuim zou het kunnen gebeuren dat bij het 

verstrijken van de grafrust en/of huurtermijn het 

graf onbedoeld geruimd wordt, omdat wij u niet 

weten te vinden. 

 

Sinds 1 januari 2010 bent u wettelijk verplicht bij 

verhuizing het nieuwe adres aan onze 

administratie bekend te maken. 

 

Administratie beheer begraafplaatsen:  

W. Stelpstra, 0512-381863, wstelpstra@ziggo.nl
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vereniging 

 

 

 
 

 

Lid worden?  

Voor volwassenen is nog sportieve 

ruimte bij de Recreanten groep en 

jeugd (12-15 jr) in het competitie 

jeugdteam.  
 

Jeugd-team  

Afgelopen maand is 1x met 3-0 gewonnen en 2x verloren. Steeds met 3-0. Dat betekent in de poule van 

7 een 4e plaats: 4 wedstrijden met in totaal 6 punten. In november 4 wedstrijden. Normaal gesproken 

zouden er 6 punten uit moeten rollen. Maar het kan meezitten (of tegenvallen). 

Heren-team 

Of het dankzij of  

ondanks de 

nieuwe 

trainingsjacks is: 

er zijn afgelopen 

maand 3 

wedstrijden 

gespeeld en 

steeds met 3-0 

gewonnen. 

Gegeven de 

stand was het 

team dit 

eigenlijk ook wel 

verplicht. Maar 

dan moet het 

nog wel even 

gebeuren. 

Momenteel op 

een 4e plaats in 

een poule van 

12.  

In november 

o.a. tegen de 

nrs. 2 en 3. Dan 

mogen de 

nieuwe jacks wel 

erg veel 

stimulans geven 

voor een 3-0 …  

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 

Het Herenteam van Bakkeveen is afgelopen maand in nieuwe trainingsjacks gestoken. 

Sponsor is Verkley: engineering, ontwerp en realisatie van kabels en leidingen. 

www.verkley.nl  

Vlnr: Hendrik Jan Haanstra, Jan van Dalen, Tjipke Okkema, Herman vd Til, Henk 

Hoekstra, Derk Ottema, Erik Blauw (directeur Verkley) en Albert v Cronenberg. 

Sponsor Verkley nog heel erg bedankt en ook leverancier Nienhuis uit Marum 

voor de snelle services. 
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Timpaan Welzijn zoekt:  

taalcoaches in (omgeving) Bakkeveen 
 

Timpaan Welzijn biedt met behulp van 

taalcoaches ondersteuning aan anderstaligen die 

hun Nederlands willen verbeteren en daardoor 

(beter) kunnen deelnemen aan de samenleving.  

 

Als taalcoach help je een anderstalige met het 

vergroten van zijn taalvaardigheid. Wekelijks 

spreek je met elkaar af en oefen je de taal door 

bijvoorbeeld gesprekjes te voeren, huiswerk te 

maken, een (kranten)artikel te lezen, spelletjes 

te doen of samen op pad te gaan (markt, 

museum, sportwedstrijd).  

 

Waar en wanneer je afspreekt bepaal je in 

onderling overleg. Bijvoorbeeld bij de 

anderstalige thuis. Maar het kan bijvoorbeeld 

ook op een neutrale plek als de bibliotheek. 

 

Inmiddels zijn er in Opsterland al dertig 

vrijwilligers actief als taalcoach! Vanwege de 

grote vraag zijn wij nog steeds op zoek naar 

nieuwe taalcoaches, met name voor de dorpen 

Gorredijk en Bakkeveen.    

 

Wat we vragen: 

 je bent anderhalf uur per week beschikbaar 

(in onderling overleg in te delen) en woont 

in de gemeente Opsterland 

 je hebt een goede beheersing van de 

Nederlandse taal en bent thuis in de 

Nederlandse samenleving 

 je hebt interesse in de doelgroep en 

belangstelling voor andere culturen 

 je bent enthousiast, initiatiefrijk en sociaal 

vaardig 

 je bent geduldig en kunt grenzen stellen 

 je bent in staat de anderstalige te stimuleren 

en te motiveren 

 je vindt het leuk om samen activiteiten te 

ondernemen 

 

Wat we bieden: 

Behalve interessant en zinvol vrijwilligerswerk 

waarin je kennis maakt met een andere cultuur, 

bieden we je:  

 deskundige begeleiding (wij zijn aangesloten 

bij Het begint met taal). 

 bijeenkomsten met andere taalcoaches.   

 

Verder doen we ons best iemand te zoeken die 

zoveel mogelijk bij je past en liefst bij jou in de 

buurt woont. 

 

Informatie en aanmelden  

Lijkt het je wat? Neem voor meer informatie of 

aanmelding contact op met Timpaan Welzijn, 

g.miedema@timpaanwelzijn.nl of  

06-46073968.    

mailto:g.miedema@timpaanwelzijn.nl


60 
 

  
Elke vrijdagochtend in Dúnhoeke (bij zwembad) 

te Bakkeveen 
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Stap voor Stap Samen organiseert:  

een reis naar Lanzarote 
Hennie Gjaltema en Arjen de Boer 

 

Programma  

Vertrek zondag 14 mei reisdag t/m zondag 21 

mei reisdag, ma/di/do/vrijdag cursusdagen, 

woensdag en zaterdag vrij. Bij interesse sturen 

wij je het programma toe. 

 

We nemen je graag mee naar Lanzarote om op 

deze prachtige plek met mooie energie aan het 

werk te gaan. Stap voor stap samen, 

schilderen, wandelen, dansen, mediteren, 

familieopstellingen, reading, heling, coaching en 

teaching. Samen of individueel de werkelijkheid 

van dit moment beleven om met jezelf aan de  

slag te gaan, de groep kan je daarbij 

ondersteunen, er is veel ruimte voor 

persoonlijke groei, alle vragen zijn welkom!! 

 

Verblijf: www.lotus-del-mar.com, we 

verblijven aan de noordkant van het eiland 

vlakbij de zee, onderstaande appartementen 

hebben we gehuurd, wil je bij elkaar verblijven 

geef het dan zo spoedig mogelijk aan ons door, 

dan kunnen we er rekening mee houden. 

Finca Margaretha, Casa Tipica, Casa Hibiscus, 

Casita Corral, Casita Margaretha 
 

Inclusief: 

 Vlucht + bagage 20 kg, vertrek vanaf Eelde, 

wil je van een ander vliegveld vertrekken 

laat het weten….. 

 Logies 

 Ontbijt en lunch/koffie/thee en lekkers 

 Transfer heen en terug vliegveld 

 Cursus + materialen 

Exclusief: 

 Reis- en annuleringsverzekering verplicht 

 Diner, kan ter plaatse in het appartement 

worden gemaakt, auto beschikbaar voor 

boodschappen of je gaat uit eten, 

eetgelegenheden en supermarkt op 3 km 

afstand 

 Consumpties en entree 

park of excursies 

Prijs:  895,00 euro p.p. 

 Prijzen onder voorbehoud 

 Vertrek bij minimaal 6 

personen 

  

Heb je interesse, neem 

vrijblijvend contact op over het 

programma…..06-33920780!
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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 

43 
Historische 

Vereniging 

Een oude man uit De Wilp wil nog graag de 

kennis en ervaringen uit vroeger jaren over onze 

omgeving op laten tekenen. Wie wil hem 

interviewen ? 

Fred Hoogenboom.  

hoogenboom.f@home.nl  

59 Timpaan Welzijn Taalcoaches voor anderstaligen Timpaan Welzijn: zie pag 59 

26 SCW-Dunhoeke 

Mensen die willen meehelpen om films en 

documentaires te draaien. Je kunt zelf kiezen 

voor welke leeftijdsgroep je wilt assisteren bij de 

organisatie. 

scw@bakkeveen.nl of Emy 

Hoogenboom: 0516-541446 

  

Wij willen iedereen bedanken voor alle 

steun d.m.v. bloemen, fruit, kaarten en 

lieve woorden tijdens mijn verblijf in het 

ziekenhuis en revalidatiecentrum. 

 

Het heeft ons erg goed gedaan. 

 

Groeten, Wiebe mede namens Gineke en 

kinderen. 
 

 

 

TE KOOP. 

 

Ook dit jaar start de verkoop van kerstbomen 

zodra Sinterklaas vertrokken is. 

We starten dit jaar op dinsdag  6 december               

Ook dit jaar hebben we een ruim assortiment 

bomen. 

Gratis bezorgen in de bebouwde kom van 

Bakkeveen is mogelijk. 

 

Met vriendelijke groet , 

Jappie en Kéa van der Meulen. 

Tsjerkewâl 27, Bakkeveen. 

Tel :  54 17 36. 

 

Uw vertrouwde verkoop adres. 

 

 

 

Te koop  

Aardappelen van de Friese Klei. 
 

Bildstar   zak  20 kilo   €  11,--  per zak 

Irenes     zak 20 kilo    €  12,--  per zak 

Thuis bezorgd. 

 

Bestellingen  J. Nieuwdam   tel  06-55346969 

 

Bedankt, 

 

Tijdens mijn ziekenhuis opname mocht ik 

veel belangstelling ontvangen in de vorm 

van: kaarten, telefoontjes, mailtjes, 

bloemen, enz. 

Voor deze belangstelling, wil ik ook namens 

mijn vrouw via deze weg, iedereen hartelijk 

dank zeggen!  

 

vr. gr. 

Michiel & Weike de Vegt 
 

 

Kerstboom, ongeveer 6 à 7 meter 

hoog.  GRATIS  !!! 

Te bekijken in onze voortuin Boskkamp 41 te 

Bakkeveen. 

 

R. de Haan. Telefoonnr. 06-44383954. 

 

TE HUUR,  

voor tijdelijke bewoning, landelijk gelegen, 

vrijstaande eenvoudige woning. 

 

Duerswaldmerwei 15 Bakkeveen  

voor info bel: 06-50520536  

 

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 26. 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen weer de 

traditionele kerstwandeling gehouden. Tips voor 

nieuwe route onderdelen zijn welkom. 

Mail of bel Jan van Dalen: 

janvd@bakkeveen.nl of 06 51175883. 

mailto:scw@bakkeveen.nl
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. 


