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Kerstwandeling op 2e kerstdag:  

ook weer in een winters decor ? 
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De Slûswachter 
 

Sinterklaas verblijft dezer dagen in de Slotplaats. De intocht viel enigszins in het regenwater, maar de 

dagen daarna hebben Sinterklaas en zijn pieten goed weer gehad bij het vele werk dat ze moeten 

verzetten: af en toe nachtvorst, maar droog weer.  

Het weer: ja, dat is ook een belangrijk element in het al dan niet slagen van Kerstwandeling-2016. Altijd 

weer spannend of het een witte kerst(-wandeling) wordt.  

Nieuw in Bakkeveen is dit jaar de oudejaarsconference. Deze wordt in de feesttent op het sportpark 

gehouden. Jacobus en Frank blikken op een interactieve, humoristische en multimediale manier terug op 

2016. We zijn benieuwd of de Slûswachter ook tot het multimediale pakket behoort.  

Hoe dan ook: voor je ligt de laatste Slûswachter van 2016. Ook deze keer weer boordevol informatie. En 

je kunt meebepalen welke voorzieningen Bakkeveen wenst; dit in het kade van de dorpsvisie. Doe dit wel 

voor het einde van het jaar ! 

 

Rest ons alle lezers prettige kerstdagen te wensen, een goede en veilige jaarwisseling en een 

voorspoedig 2017 !  

        Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

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

Vr 9 dec Muziekpodium: Carsie Blanton & joe Plowman web 

Ma 12 dec Kwiek, Dúndelle: cursus valpreventie en koffiedrinken. Dúndelle, 9:30 uur 25 

Di 13 dec Kerstmarkt (ruil, koop, weggeef).  Dúnhoeke, 14-16:30 uur 21 

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

Wo 14 dec Make-up Workshop Christmas Look. ZoMooi, 19 uur 56 

Do 15 dec Vrouwen van Nu: Friese Folkgroep Tsjirmerei. Dúndelle, 19:45 uur 52 

Do 15 dec Sing-in met Christmas Carols. St.; Piter Ureterp, 20 uur Web 

Vr 16 dec ANBO: De liedjesman.  Ureterp, De Wier, 14 uur 51 

Za 17 dec Kerst-sing-in. De Mande, 17:30 – 20 uur 18 

Za 17 dec Amnesty International met film “our school”. De Mande, 20:30 uur 18 

Wo 21 dec Sociëteit 55+: Kerstviering. Dúndelle, 15:15 uur 20 

Za 24 dec Kerstvakantie scholen t/m 8 januari --- 

Za 24 dec Kerstavond wandeling Bakkeveen.  De Mande, 19:30 uur 40 

Za 24 dec Kerstnachtdienst. De Mande, 21 uur 40 

Zo 25 dec Samen kerstdiner maken.  Natuurvriendenhuis Allardsoog. 55 

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

Di 27-Vr 30 dec Huisartsenpraktijk Bakkeveen gesloten 17 

Vr 30 dec Voetbal vereniging Bakkeveen: oliebollenverkoop door het dorp 10-20 uur 45 

Za 31 dec Carbidschieten.  13:30 – 17:00 uur. Locatie nog niet bekend. 23 

Za 31 dec Oudjaars conference. Feesttent sportpark, 22 uur 23 

Za 31 dec Laatste dag inzenden reacties op dorpsvisie onderdeel voorzieningen 35 

Zo 1 jan Gezamenlijk vuurwerk afsteken. 0:00 uur nabij sportpark 23 

Zo 1 jan Nieuwjaarsfeest in de feesttent. 0:30 – 5:00 uur 23 

Zo 1 jan Nieuwjaarsborrel. De Brink, 17 uur 23 

Wo 4 jan Speel-o-theek: uitleen van 15:15 tot 17:30 in Dúnhoeke. --- 

Do 5 jan Laatste dag inzenden kopij Slûswachter van januari --- 

Vr 6 jan Vrouwen van Nu: Haak- en breicafé. Dorpscafé De Brink, 10 uur 52 

Di 10 jan Historische vereniging: oude foto’s en films bekijken. Dúnhoeke, 13:30 uur 42 

Di 10 jan Fr.C.P.B. jaarvergadering. De Mande, 19:30 uur 19 

Wo 11 jan Sociëteit 55+: Dia’s IJsland. Dúndelle, 14:00 uur 20 

Wo 11 jan Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Do 19 jan Vrouwen van Nu: Jaarvergadering en Hospice Smelnehaven. Dúndelle, 19:45 uur 52 

Nagekomen activiteiten, correcties en lange termijn: zie agenda www.bakkeveen.nl 

 

  

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

Bij sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, 

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

http://www.bakkeveen.nl/
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Vereniging   Plaatselijk   Belang 
Janny Tjassing Voorzitter 541216 Wietze Stoker Lid 06-2516 9339 

Anita Broeders Secretaris 423074 Appie Dekker Lid 541245 

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

Evert Fokkema Lid 542586    

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

De laatste maand van het jaar is alweer 

aangebroken, het eerste dunne laagje ijs had zich 

al gevormd, de winter is in aantocht. 

 

Dorpse zaken. 

De door PB extra geregelde bladkorven zijn 

steeds goed gevuld, de gemeente kan de afvoer 

van blad in Bakkeveen amper bijhouden. Maar nog 

een paar weken en het is weer voorbij. 

Verder is de gemeente met de hoogwerker aan de 

slag geweest om een aantal zieke bomen en dood 

hout te verwijderen en hier en daar zijn reguliere 

onderhoudswerkzaamheden aan boomsingels 

uitgevoerd.  

 

De grote beuk bij de ingang van de Singels moest 

wegens ziekte helaas gekapt worden en wordt nu 

met vereende krachten door de inwoners van deze 

wijk onderling verdeeld en afgevoerd. De 

gemeente heeft nader onderzoek gedaan naar de 

bodemomstandigheden en probeert op die plek 

toch weer een rode beuk te herplanten. 

 

Op het Sjoerdlân zijn enkele zieke berken 

verwijderd. De meningen in deze straat over het 

behouden of verwijderen van de huidige bomen 

zijn verdeeld. Deze buurt dateert uit de tweede 

helft van de vorige eeuw en er zijn wensen voor 

renovatie van bestrating en aankleding van de 

buurt. Dit punt wordt ingebracht bij de 

werkgroepen van de Dorpsvisie. 

 

De borders voor de Poiesz, en eigendom van de 

Poiesz, die er nu een beetje treurig bijliggen, 

zullen de komende tijd opnieuw worden 

aangeplant, zodat het vooraanzicht er weer wat 

fleuriger uit komt te zien.  

 

Op het fietspad langs de vaart richting 

Siegerswoude zouden asfalteringswerkzaamheden 

plaatsvinden, doch wegens weersomstandigheden 

is het er nog niet van gekomen. Dit staat echter 

nog op de nominatie. 

 

Zonne-energie project. 

Het PB heeft kennisgenomen van de initiatieven 

van Kroeze & Partners en bouwbedrijf V.d. Veer 

voor plannen voor een grootschalig zonne-energie 

project in Bakkeveen. Zie voor meer informatie het 

artikel op de website van Bakkeveen. 

De initiatiefnemers hebben aangegeven 

omwonenden en het dorp te informeren en te 

betrekken bij de plannen voor dit Zonnepark en zij 

geven aan dat er draagvlak vanuit het dorp nodig 

is.  

Dit proces is inmiddels op gang gekomen.  

Het PB staat positief tegenover het streven naar 

een energie neutraal Bakkeveen maar zet 

vraagtekens bij de gekozen locatie. Onder de leden 

van onze vereniging zijn zowel voor-als 

tegenstanders van, met name, de gekozen locatie. 

Daarom stellen wij ons nu neutraal op. Het proces 

dient zorgvuldig gevoerd te worden, waarbij onze 

inwoners hun mening kenbaar kunnen maken en 

de hiervoor geëigende kanalen kunnen gebruiken.  

 

Dorpsvisie. 

Alle vier de werkgroepen zijn inmiddels gevormd 

en hebben een contactpersoon. 

De werkgroep Wonen is één keer bij elkaar 

geweest  en probeert in december nog een keer bij 

elkaar te komen. In deze groep is de groep 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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jongeren goed vertegenwoordigd, zij willen ook 

graag woonruimte in Bakkeveen en proberen meer 

jongeren te peilen voor deze groep.Verder bekijkt 

men de mogelijkheid van appartementen, voor 

welke doelgroepen, en voor welke combinaties. 

 

De werkgroep Recreatie heeft al enkele 

bijeenkomsten gehad en inventariseert de 

mogelijkheden en de wensen die er zijn. 

De werkgroep Voorzieningen is al vergevorderd en 

heeft een inventarisatie gedaan naar diverse 

onderwerpen binnen dit thema. Elders in dit blad 

vinden jullie hier meer informatie over en wordt 

iedereen verzocht om vooral mee te denken. Zie 

pagina 35, 37, 38 en 39. (en 

www.bakkeveen.nl/dv2016) 

 

De werkgroep De Brink is ook voortvarend aan de 

slag gegaan en heeft al veel ideeën gelanceerd. 

Hierin worden de toegangswegen naar Bakkeveen 

ook meegenomen. Inmiddels is er kennis van 

deskundigen gevraagd en gevonden om deze 

ideeën samen met de werkgroep op haalbaarheid 

te toetsen. 

 

Overleg Oude Lanen. 

Maandag 28 november heeft de presentatie over 

de oude lanen aan de gemeenteraad 

plaatsgevonden. Met de raad is afgesproken, dat 

er per laan werkgroepen gevormd gaan worden om 

de voorgestelde maatregelen uit te werken tot een 

uitvoeringsplan. Wij stellen voor de werkgroepen 

per laan samen te stellen uit de betrokken PB’s en 

een afgevaardigde van de NV’s. Hiervoor worden 

we in het voorjaar uitgenodigd. 

 

Toekenning Vlooienmarkt gelden 2016. 

Op de Bakkeveenster Jûn heeft de Vlooienmarkt 

commissie weer goed uitgepakt en veel 

verenigingen, activiteiten en plannen van en in het 

dorp met een mooie financiële bijdrage verrast. 

Ook aan het PB is een bedrag toegekend voor het 

herstel van het oude schoolpad, mits dit 

gerealiseerd gaat worden. Zonder deze financiële 

ondersteuning zouden verenigingen en activiteiten 

er heel wat minder florissant bijstaan. Dat er met 

12 vlooienmarkten per jaar zoveel inkomsten voor 

het dorp worden gegenereerd is elk jaar weer 

verrassend. Dit zou niet kunnen zonder de inzet 

van heel veel vrijwilligers.  

 

We danken alle mensen die zich vrijwillig en 

belangeloos hebben ingezet voor allerlei 

initiatieven, activiteiten en gebeurtenissen die dit 

jaar in Bakkeveen weer hebben plaatsgevonden. 

Zonder jullie zou dit niet gelukt zijn!   

 

We wensen alle inwoners een plezierige 

decembermaand. 

 

Jannie Tjassing. 

Wist je dat je je vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht gezamenlijk kunt afsteken 

nabij de feesttent? Dat is wel zo gezellig en ….. er blijft minder troep op straat 

liggen. Alle afval bij elkaar: dat ruimt sneller en gemakkelijker op. Zo gaat 

Bakkeveen schoner het nieuwe jaar in ! 

 

De Himmelploech wenst iedereen een gezond en opgeruimd 2017 ! 
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Bij ons in het Dorp  

 

JAN VAN DER SCHAAF 

in man wêr ús doarp wiis mei wêze mei 
 

Midlum 

Europa is al in rep en roer als Jan van der Schaaf 

in 1938 in Midlum wordt geboren als één van de 

vier kinderen van een kwekersgezin. Heit en Mem 

Van der Schaaf kweekten groenten en fruit, dat 

naar de veiling in Harlingen werd gebracht. Als 

door een storm veel fruit van de bomen was 

gevallen, werd dat wel eens in het dorp langs de 

deur verkocht, maar eigenlijk mocht dat niet. 

 

Als de kinderen zo groot waren dat ze de handen 

uit de mouwen konden steken moesten ze helpen 

op de kwekerij. Het was, zoals Jan dat zegt 

“oanpoatsje”, ’s morgens voor het naar school 

gaan en zodra de school uit was weer in de tuin. 

Jan heeft goede herinneringen aan de wintertijd, 

dan hadden vader en moeder tijd voor de 

kinderen. Er werden spelletjes gedaan en Mem las 

voor.  

 De kerk in Midlum 

 

De inkomsten stonden dan natuurlijk stil dus 

stonden Heit en Mem als er ijs was met “koek en 

sopie” op de ijsbaan. 

 

Hoewel Jan van vóór de 2e wereldoorlog is heeft hij 

daar niet zoveel van meegekregen. Er werd rond 

de Afsluitdijk wel gevochten, maar het enige dat 

hij zich goed herinnert was dat ze bij een 

bombardement onder de tafel zaten. 
Na de lagere school ging Jan nog 2 jaar naar de 

VGLO. In de jaren vijftig van de vorige eeuw gold 

een leerplicht tot en met veertien jaar. Na de zes 

klassen van de Lagere School was je nog twee jaar 

leerplichtig. Lang niet iedereen ging na de lagere 

school naar de Ambachtschool, ULO of HBS. De 

VGLO was een voortzetting van het lager 

onderwijs. Naar een andere school was niet nodig 

omdat Jan voorbestemd was om boerenknecht of 

zoals hij zelf zegt “boerenarbeider” te worden.  

 

Maar hij heeft het als boerenknecht bij een boerin 

in Midlum niet 

lang 

volgehouden. 

’s “Morgens 

vroeg je bed 

uit om te 

melken en 12 

uur later zat je 

weer onder de 

koeien.” 

Zo’n leventje 

stond hem niet 

aan. Hij nam 

dan ook het 

besluit om wat anders te gaan doen en ging naar 

de Ambachtsschool (LTS) in Harlingen, afdeling 

smid-bankwerken. Leraren pesten was toen ook al 

aan de orde. Maar een stukje gum op de 

kolenkachel leggen kan vandaag de dag niet meer. 

 

Franeker 

Vanaf zijn 15e jaar heeft Jan gewerkt bij de 

Franeker Landbouw Coöperatie als smid. Zijn 

ouders waren toen gestopt met de kwekerij en 

woonden in Irnsum. Jan was toen als 15 jarige 

jongen “in de kost” in Franeker. 

Hij werkte toen 45 uur per week en stond soms 

dagenlang achter het smidsvuur om tanden aan 

een schommel-eg te smeden. Vandaag is dat al 

ondenkbaar geworden. 

Ook heeft hij ettelijke melkmachines geïnstalleerd 

soms tussen de koeien in de stal.  

 
 

Naar Boskoop en Waddinxveen 

In 1960 ging Jan in Boskoop aan de slag bij de NV 

Mulder, vooral bekend om hun  betonmixers, maar 

ze maken ook andere producten, zoals b.v. 

zeeboeien. In het westen werd toen veel meer 

verdiend dan in Friesland en andere bijkomende 

zaken waren ook prima geregeld, reiskosten en 

kostgeld werden door de baas betaald. Jan vond 

het toen opvallend dat het werktempo daar lager 

was. Misschien hadden ze in Holland daarom graag 

Friezen, Groningers en Drenten aan het werk. Hij 

heeft bijna 40 jaar bij Mulder gewerkt. Terzijde 

merkt Jan op “In hiel grut ferskil mei Fryslân”. 

 

Na bij Mulder één jaar in de fabriek te hebben 

gewerkt werd Jan gevraagd of hij er voor voelde 

om in de servicedienst te werken. Hij is daarna 5 
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jaar actief geweest als monteur-lasser van 

betonmixers in Duitsland. Dat kon toen zonder 

problemen want Jan was nog vrijgezel.  

 

In 1963 kreeg Jan een ernstig ongeluk bij het 

bouwen van een betoncentrale. Hij viel van 15 

meter naar beneden en heeft in Essen in het 

ziekenhuis gelegen met, wat later bleek, een 

gebroken rug. Toen dat kon verhuisde hij naar het 

ziekenhuis in Leeuwarden. Jan vertelt dat hij toen 

nog rookte, dat deed toen iedereen, maar dat hij 

zijn rug recht moest blijven. Met knielappen om 

kroop hij naar de rookkamer.  

 

Zijn vriendin Anneke Santema uit Goutum kwam 

hem in Leeuwarden elke dag opzoeken. Hij had 

Anneke leren kennen op de dansavonden, die in 

die tijd in het weekend overal werden gehouden. 

 

 
Het centrum van Waddinxveen 

 

In 1965 zijn Jan en Anneke getrouwd en kregen ze 

een woning in Waddinxveen, een nieuwe flat. De 

huur werd voor een gedeelte door zijn baas 

betaald. Toen dat tot scheve gezichten in het 

bedrijf leidde, de Waddinxveners kregen geen 

vergoeding, hebben Jan en Anneke een huis 

gekocht. In Waddinxveen werden hun zoon Tjerk 

en hun dochter Gerda geboren. 

Tjerk woont nu in Lelystad en Gerda in Iepenburg. 

De 4 kleinkinderen komen regelmatig in 

Bakkeveen op bezoek bij pake en beppe. Ook Jan 

en Anneke spoeden zich regelmatig naar het 

drukke westen. 

 

Jan heeft ook heel wat jaren voor Mulder gewerkt 

bij de hoogovens in IJmuiden voor het aanleggen 

van transportbanden voor kolen en erts. Dat was 

elke dag met een busje op en neer van 

Waddinxveen naar IJmuiden/Velsen. In 1995 heeft 

Jan de buitendienst verlaten en de laatste jaren 

was hij weer aan het werk in de fabriek. In 1999 

ging hij met de VUT. 

 

Friesland is altijd is voor Anneke altijd blijven 

trekken en toen Jan uitgewerkt was wilde ze  wel 

terug naar It Heitelân. 

 

Bakkeveen  

  

 
Centrum van Bakkeveen “krekt efkes oars as 

Waddinxveen” 

  

Na in Friesland verschillende mogelijkheden te 

hebben bekeken werd het uiteindelijk 

Kleasterkamp 27 in Bakkeveen. 

Een helemaal nieuwe omgeving voor Jan en 

Anneke. “Wij hebben gemerkt” zegt Jan “dat je 

sneller inburgert, als je kleine kinderen hebt, maar 

inmiddels voelen wij ons hier helemaal thuis” 

 

Jan werd al vrij snel daarna gevraagd door 

Johannes Roelfsma of hij niet bij de 

“Himmelploech” wilde komen helpen en dat doe ik 

nog steeds met veel plezier. Gezond en nuttig 

werk. “Ik heb al heel wat blikjes van frisdrank en 

Red Bull opgeprikt. Hoogtepunt was natuurlijk dat 

wij als team de “Gouden Turf” hebben gewonnen. 

Een mooie blijk van waardering” 

 

 
De Himmelploech werd nog niet zo lang 

geleden van een handig bakje achter de fiets 

voorzien. Jan showt dit met trots. 
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“Zoals het altijd gaat van het een komt het ander. 

Dus doe ik al jaren mee bij het aanleggen van de 

feestverlichting over de vaart en op andere 

plaatsen in Bakkeveen. Ik heb ook 13 jaar lang de 

bebording van de fietsroute Opsterlân Paad 

gecontroleerd en in onderhoud gehad. Maar daar is 

nu een knooppuntenroute van gemaakt, dus dat 

werk is weggevallen.” 

 

Jan beleeft ook 

veel plezier aan 

de 

avondvierdaagse. 

Hij helpt op 

verschillende 

plaatsen, zoals bij 

het oversteken. 

Jan geniet dan 

vooral van de 

kinderen en hun 

blije gezichten, 

vooral op de 

laatste avond met 

een medaille om 

de nek en vaak 

ook met bloemen. 

Jan steekt altijd 

wel de handen uit 

de mouw voor het 

dorp. Hij vindt het 

jammer dat de 

rolstoelmiddag 

verleden tijd is. 

Het rare daarvan 

is, dat iedereen van die middag genoot, maar dat 

het de laatste tijd steeds moeilijker werd om de 

mensen voor wie het gedaan werd te activeren. 

 

Ook Natuurmonumenten heeft een goede aan Jan, 

want hij heeft met veel anderen ook meegewerkt 

aan het opknappen van de SlotSingel. 

Zoals bovenaan dit artikel al is vermeld  “in man 

wêr ús doarp wiis mei wêze mei”. 

 

Tot slot nog een mooie foto van Jan en zijn 

Bakkeveen. 

Het doet mij denken aan het einde van een 

romantische film, waarbij je de hoofdfiguur heel 

langzaam kleiner ziet worden en tot slot staat dan 

het woordje “EINDE” 
 

Henk Marinus. 
 

(De actiefoto’s van Jan komen van www.bakkeveen.nl) 

  

Goed zo Jan! Van een 

keukentrapje val je geen 

15 meter naar beneden. 

http://www.bakkeveen.nl/
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Nieuw bij ons in het Dorp  
Anneke en Henk 

Wat moet je met mensen die als “leidmotief” 

hebben: “Doe maar gewoon dan doe je al gek 

genoeg”. Niet dat Anneke en Henk dat ook 

maar één keer tijdens het interview hebben 

gezegd. Want het bleef niet bij woorden, het is 

echt zo. Maar kom je bij ze binnen aan de 

Houtwal 14, dan ben je onder de indruk van 

het authentiek ingerichte huis. Edoch, het is 

een ruim en fraai huis en de houtkachel 

snorde gezellig. Niets mooiers, verzuchtte 

Henk, dan een houtkachel met een glas wijn. Dat 

glas wijn kwam er niet, maar dat begrijp ik wel. 

Aan een dronken interviewer heb je niks. 

 

Er werd zelfs even gekibbeld tussen Anneke en 

Henk aan welke tafel ik het beste kon aanzitten om 

aantekeningen te maken. Dus als ik niet had 

doorgevraagd, dan is dit het verhaal over Anneke 

en Henk: Anneke heeft de MAVO met goed gevolg 

mogen verlaten en heeft daarna, totdat ze 

kinderen kregen, in de administratie gewerkt. 

Henk heeft een technische opleiding gevolgd, heeft 

zich in de autotechniek en het lassen bekwaamd 

en is op een bepaald moment leraar lastechniek in 

Leek geworden. Daarna is hij vertegenwoordiger in 

lasapparatuur geworden. Henk is vroegtijdig met 

werken opgehouden. Henk heeft veel in en om het 

huis geklust en Anneke reikte hem dan de 

spulletjes aan. Het is een godvruchtig stel, ook wat 

ouderwets wat betreft de taakverdeling tussen 

man en vrouw. 

 

Dan denk je als interviewer, ja dat kan wel waar 

zijn, maar hoe komen ze dan zo mooi te wonen. Ja 

toch? Het zou natuurlijk aan die grote erfenis 

kunnen liggen, maar dat verzin ik nu maar even 

ter plaatse. Bij het weggaan kreeg ik een 

persoonlijk adreskaartje in de hand gedrukt met 

hun beider namen erop, heel smaakvol uitgevoerd. 

Het brengt heel fraai tot uitdrukking dat zij, zoals 

ze zeiden “echte natuurmensen zijn”. 

 

Het echte verhaal wijkt niet in essentie af, maar 

geeft toch wel een beter inkijkje: Anneke en Henk 

hebben als leidmotief:  “Geniet van het leven, zij 

het in bescheidenheid, met aandacht voor God, de 

mensheid en de natuur”. Ook dat hebben zij 

natuurlijk niet zelf gezegd, want doe maar gewoon 

dan doe je al gek genoeg……..... 

 

Zij zijn beiden in Ouderkerk aan de Amstel 

geboren en getogen, d.w.z. zo gezegd onder de 

rook van Amsterdam, Henk in 1954 en Anneke in 

1955. Denk nu niet dat het stadse mensen zijn, 

want in hun tijd telde Ouderkerk aan de Amstel 

zo’n tweeduizend inwoners, hetzelfde aantal als nu 

in Bakkeveen. Het was er erg dorps en landelijk 

want behalve wat bevlogen natuurliefhebbers 

zetten de meeste Amsterdammers geen voet in 

Ouderkerk aan de Amstel, terwijl er nu het ene 

sjieke restaurant na het andere staat. Ze hebben 

er beiden een mooie jeugd gehad. En zij hebben, 

ook als kind al, altijd vrij gewoond. Anneke’s vader 

was een keuter boertje die beiden de liefde voor 

dieren heeft bijgebracht. Ja, want Anneke en Henk 

kennen elkaar al heel, heel lang; al vanaf hun 

veertiende. 

 

Henk’s ouders kwamen uit Drenthe. Vlak na de 

oorlog was het er armoe en veel mensen waren 

werkeloos. Dus zijn ouders zijn naar het Westen 

getrokken, omdat Henk's  vader een baan bij de 

KLM kon krijgen, op wat nu heet: “Schiphol Oost”. 

Henk zijn familie woonde in Rolde en omgeving en 

al op zijn twaalfde fietste hij bijna elke vakantie 

samen met een vriendje naar de familie in Rolde 

en omstreken. Daar deden zij twee dagen over. 

Het vriendje had familie in Zwolle, waar ze dan 

overnachtten. Kortom, ook toen al was Henk 

ondernemend en had zijn zaakjes goed voor 

elkaar. 

 

Dat fietsen kwam hem trouwens goed van pas, 

want voor zijn technische opleiding moest hij eerst 

naar Amstelveen fietsen en later voor de M.T.S. 

naar Amsterdam. Zodra zij de kans kregen zijn zij 

in de voetsporen van Henk zijn ouders getreden en 

zijn zij naar het noorden getrokken. Henk kreeg 

daar een baan als leraar lastechniek in Leek. Zij 

zijn in Langelo neergestreken. Trots, ja toch wel, 

vertelt Henk dat Anneke’s vader hun een paar 

koeien cadeau gaf van het ras “Blonde d’ 

Aquitaine”, een Franse vleeskoe. Niet lang daarna 

namen vele veetelers in de wijde omtrek hun 

voorbeeld over en nu vind je ze overal, die blonde 

Franse dames. Omdat Anneke en Henk echt van de 

natuur zijn, hebben ze altijd allerlei dieren 

gehouden, van kippen en paarden tot geiten en 

natuurlijk die blonde d’ Aquitaines aan toe. 

 

Na Langelo hebben ze vele jaren in Een-West 

gewoond op een steenworp afstand van 

Bakkeveen. Ook daar weer vol in de natuur met 

veel grond en veel dieren. Maar het tuinieren en  
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het verzorgen der dieren werd op een bepaald 

moment te zwaar en ze keken dus uit naar een 

huis zonder al teveel grond, maar toch in de 

natuur. Ze hadden het pand aan de Houtwal 14 al 

lang in de smiezen. Nadat zij hun huis in Een-West 

onlangs verkocht hadden, was de keus duidelijk; 

het werd Bakkeveen. 

 
 

Met name Henk doet aan hobby’s. Ik som op: 

 Lid vanaf het eerste uur van de Lasgroep 

Noord. De meeste leden ervan zijn nog 

werkzaam en ze wisselen er ervaringen en 

nieuwtjes uit. 

 Lid van de fotoclub Noorderveld waaraan hele 

goede professionele fotografen deelnemen 

waarvan Henk veel heeft geleerd. 

 Lid van de Volvo klassieker vereniging. Henk 

en Anneke hebben een Volvo Katterug waar 

veel aan gesleuteld moet worden. Zij 

organiseren 21 mei 2017 een “Rondje 

Bakkeveen” voor de Volvo Klassiekervereniging 

Noord, dat begint bij de Slotplaats. Bezoekers 

van de Slotplaats, jullie zijn dus 

gewaarschuwd, want de Slotplaats is door 

Henk en Anneke de 21ste mei afgehuurd als 

startplek voor het “Rondje Bakkeveen”. 

 

Dus leidt Anneke een rustig bestaan in de schaduw 

van Henk? Wel bij doorvragen blijkt dat zij niet 

alleen bakstenen heeft aangereikt, maar dat ze 

ook muurtjes heeft gesloopt wanneer deze Henk’s 

bouwplannen in de weg stonden. Ze tuiniert 

uitbundig en ze doet jeugdwerk voor de kerk. 

 

Ze hebben drie kinderen, twee zonen van 28 en 26 

jaar die beiden met vriendin in Groningen wonen 

en een dochter van 22 die zogenaamd nog thuis 

woont, maar meer op stage en bij haar vriend is, 

dan bij pappie en mammie, zodat Henk en Anneke 

toch met hun tijd mee zijn gegaan. 

De drie kinderen doen nog steeds aan scouting, zij 

het nu natuurlijk niet als welpjes, maar als 

leidinggevenden bij Scouting Mensinghe Roden. 

Dat kost ze geld in plaats van dat zij er geldelijk 

beter van worden. Ook dat wordt met enige trots 

vermeld, om daarmee impliciet te benadrukken dat 

wij voor elkaar klaar moeten staan en dat alles niet 

om geld behoort te draaien. 

 

De dochter volgt een opleiding  voor 

verloskundige. Zij heeft onlangs daarvoor stage in 

Ethiopië gelopen. En zo komen wij op reizen uit. 

Zij blijken bijna alles van de reisjournalist, Herbert 

Paulzen, verslonden te hebben; iemand die zij 

goed kennen. Zelf reizen zij ook graag, ook al is 

het er niet altijd van gekomen. Zij hebben zo’n 

beetje heel Europa verkend. Ze hebben ook 

Amerika, Indonesië, Maleisië en Singapore 

bezocht.  

 

Van het reizen even terug naar Henk’s werk. Als 

leek denk ik bij lassen aan een man die achter een 

lasmasker, koekeloerend door een donker stukje 

glas, metalen zaken met grote hitte aan elkaar zit 

te plakken.  Als je aan dat beeld vastzit dan 

begrijp je niet dat Henk bij een producent van 

lasapparatuur in Japan op bezoek is geweest. Wat 

blijkt Henk heeft als vertegenwoordiger in Drenthe, 

Groningen, Friesland en de Noordoostpolder 

lasrobots verkocht. Wat moeten wij ons bij een 

lasrobot voorstellen? De kleinste kost ongeveer 

€ 100.000,- en de grootste ongeveer 

€ 1.500.000,-. Die duurste heeft een afmeting van 

30 x 6 x 6 meter, dat is 400 kubieke meter. Tja, 

bescheiden en succesvol. Voor de Friezen is het 

wellicht leuk om te horen dat Henk de meeste 

lasrobots in Friesland heeft verkocht, wat moet 

betekenen dat er hier in Friesland toch aardig wat 

industriële activiteiten plaats vinden. 

 

Anneke houdt vooral van wandelen en tuinieren. 

Wat zij het meeste mist zijn de zwaluwen. 

Henk gaat gewoon door met zijn hobby’s en het 

verenigingsleven. 

 

Dat brengt mij wel op een heikel onderwerp. Ik 

stel voor dat het Plaatselijk Belang een 

verordening in het leven roept die mensen die 

binnen een straal van 50 kilometer vanaf 

Bakkeveen hebben gewoond zich niet in 

Bakkeveen mogen vestigen. Henk en Anneke 

blijven gewoon lid van de kerk en van de 

verenigingen waar ze nu al lid van zijn. Dat komt 

natuurlijk het leven in Bakkeveen niet ten goede. 

Maar wacht, misschien ben ik in het geval van 

Anneke en Henk toch iets te streng. Ze hebben 

onlangs een borrel voor alle buren aan de Houtwal 

gegeven en “het waren allemaal hele aardige 

mensen”. M.a.w. als wij maar aardig genoeg zijn 

zal de integratie toch vast wel snel verlopen. 

 

Anneke en Henk, jullie zijn welkom. 

 

Bob Waisfisz
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Uit de praktijk van de notaris 
 

 

Kleinkinderen steeds vaker in 

testament van opa en oma 
 

Kleinkinderen komen steeds vaker voor in een 

testament, zo blijkt uit een enquête van Netwerk 

Notarissen onder de 150 aangesloten 

notariskantoren. 77% Van de ondervraagde 

notarissen ziet dat opa en oma vaker dan 

voorheen de kleinkinderen in het testament 

opnemen. Deze ontwikkeling is sinds 2010 aan de 

gang. Vanaf 2010 is het stukken gunstiger om uw 

kleinkind een bedrag na te laten. In de praktijk 

zien we nu terug dat er ook flink gebruik gemaakt 

wordt van deze vrijstelling voor de erfbelasting.  

 

De bevoordeling van kleinkinderen in het 

testament gaat ten koste van de ouders van deze 

kleinkinderen: die krijgen daardoor minder uit de 

erfenis van hun ouder. De kinderloze kinderen 

ondervinden geen last van de mee-delende 

kleinkinderen, 73% van de notarissen ziet dat het 

bedrag dat de kleinkinderen krijgen ten koste gaat 

wat hun ouders uit de erfenis krijgen.  

 

Erfbelasting besparen 

Uit de enquête blijkt dat grootouders het leuk 

vinden om geld na te laten aan hun kleinkinderen. 

Bovendien kunnen kleinkinderen het vaak beter 

gebruiken dan de kinderen van opa en oma. Maar 

de belangrijkste reden is het besparen van 

erfbelasting. 95% Van de ondervraagde notarissen 

merkt dat dit de belangrijkste reden is voor het 

opnemen van de kleinkinderen in het testament. 

Het is bijna altijd fiscaal gunstig om naast de 

kinderen ook de kleinkinderen te laten erven. Een 

kleinkind kan van een grootouder ruim 20.000 

euro erven zonder dat daar belasting over moet 

worden betaald. In de praktijk krijgen de 

kleinkinderen een geldbedrag in het testament 

toegekend. 

 

Kleinkind erft in plaats van kind 

Bij meer dan de helft van de ondervraagde 

notarissen (55%) komt het wel eens voor dat de 

kleinkinderen niet ten laste van de kinderen mee-

delen maar zelfs in de plaats van de kinderen 

erven. De belangrijkste reden is de slechte band 

met de kinderen die daardoor weleens worden 

onterfd. Maar ook financiële problemen bij de 

ouders zorgen ervoor dat opa’s en oma’s voor de 

kleinkinderen kiezen in hun testament in plaats 

van de kinderen. Vaak vrezen mensen die een 

testament maken dat hun erfenis in een 

bodemloze put van schulden valt. Dat kan 

overigens ook op een andere manier worden 

opgelost dan te onterven. De erfwet biedt veel 

oplossingsmogelijkheden en testamenten maken 

we steeds vaker op maat omdat het persoonlijke 

leven steeds ingewikkelder wordt. 

 

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 15 dec Lasagne 

  

Donderdag 22 dec Ovenschotel boontjes 

 

Donderdag 29 dec Hete Bliksem 

 

Donderdag 5 jan Pizza à la Brink 

 

Donderdag 12 jan Stamppot Boerenkool 

 

Donderdag 19 jan Snert, roggebrood en spek 

 

Donderdag 26 jan Nasi à la Brink 

 
  

Kosten: €10,-, inclusief 1 consumptie 

& een toetje. 

Aanschuiven kan vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur 

Van te voren aanmelden wordt op prijs gesteld.  

Telefoon 0516-541388, mail of 

cafedebrink@live.nl of via Facebook 

Onze Pizza’s al geproefd ?? 
 

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

Oant sjen  
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Kerstvakantie 
De praktijk is gesloten van 

Maandag 26 december t/m vrijdag 30 december 2016 

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij 
Huisartsenpraktijk Wijnjewoude. 

Meester Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 
 

Houd rekening met uw medicatievoorraad. 
Herhaalmedicatie graag voor 10 December bestellen. 

 

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl  

Een prettige kerstvakantie toegewenst. 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen.   

http://www.jehuisarts.nl/
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Kerst-Sing-In   in Bakkeveen 
zaterdag 17 december 

 

Gezellige Kerst-Sing-In in de sfeervol ingerichte 

kerk “de Mande” (Tsjerkewal 20).  

 

Aanvang: 17.30 uur   

Programma:  

 Schoolorkest CBS. “Betrouwen” o.l.v.  Gert 

van Engelenburg 

 Schoolkoor OBS. “de Oarin” o.l.v. Greta van 

Weert 

 Dorpskoor Dúnsjongers” o.l.v.  Janneke van 

der Meer 

 Jeugdorkest “Koperbende” o.l.v.  Martine 

Reijenga 

 Zanggroep “ MuZieSen” o.l.v. Bauke Hoogstra 

 Zanggroep “de Mande” o.l.v. Gjildert van de 

Velde 

 Brassband “Opsterland” o.l.v. Martine 

Reijenga 

 Slotoptreden van alle deelnemers 19.45-

20.00 uur  

 

In de pauze:  

koffie, thee, glühwein, lekkere snert, warme 

chocolade melk met slagroom,  heerlijke 

eigengebakken cake. Lotenverkoop door World 

Servants en Stichting Andrassy  

 

Na afloop van de Kerst-Sing-In presenteert 

Amnesty International om 20.30 uur de 

documentaire : “our school”.  
Een ontroerend documentaire portret van 

armoede, discriminatie en segregatie, maar ook 

vrijheid, humor, onschuld en het speels 

buitenleven van kinderen in de Roma 

gemeenschap.  

 

Iedereen is van harte welkom, toegang gratis. 

Tot ziens in de Mande. 
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C.P.B. ledenvergadering  
op dinsdag 15 november 

 

Onze spreker van die avond was  Dhr. Wilstra uit 

Drachten. Zijn verhaal ging over “Johannes op 

Patmos”. Wat hebben Paulus en Jona daar mee te 

maken? 

 

Na welkom, bijbellezing, meditatie en notulen,  

kreeg hij na de 1e pauze het woord. Zijn verhaal 

begon hij over zijn leven als schipper van 

de Insulinde, een reddingsboot die gestationeerd 

was in Oostmahorn.  

 

De Insulinde was de eerste grote zelf oprichtende 

motorreddingboot van staal ter wereld. Als het 

schip kapseist, draait het zichzelf door middel van 

een kieptank weer rechtop. De boot is vaak 

gebruikt voor het redden van opvarenden,  

meestal door storm in nood gekomen schip. 

Na de afsluiting van de Lauwerszee werd de 

reddingsboot daar overbodig. 

 

Na de 2e pauze blijven we bij het water, want toen 

ging zijn verhaal verder met de zeereizen van 

Paulus, de reis van Jona naar Ninevé en Johannes 

op Patmos. Wat zij allen gemeen hadden was dat 

het allemaal bij of op de Middellandse zee is 

gebeurd.  

 

De voorzitter bedankt de spreker voor zijn bijdrage 

aan de avond, sluit de vergadering en wenst ons 

wel thuis.

                                              

 

KERSTVIERING 
dinsdag 13 december 2016 

 
Met medewerking van de 

zanggroep 

MuZieSen 
                         

De Kerstviering wordt gehouden in de zaal van  “de 

Mande”  Aanvangstijd: 19.30 uur. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staal_(legering)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kieptank&action=edit&redlink=1
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Verslag sociëteit 55+ 

Op woensdag 9 november hadden we de dames 

Gerry Reinink en Riek de Vries (samen het 

duo Gerieflijk) uitgenodigd. Deze dames hadden 

allebei een trekzak bij zich. 

 

Iskje heette ons allen hartelijk welkom, in het 

bijzonder deze beide dames en Mevr. Snip, die na 

een ziekteperiode gelukkig weer in ons midden is. 

Er werden door het duo boeken uitgedeeld, waarin 

de tekst stond van de liedjes, die de dames 

speelden. De zaal was namelijk het koor. We 

zongen uit volle borst mee. 

 

Liederen zoals: De Zuiderzeeballade, Op de grote 

stille heide, Falderie faldera, Sarie Mareis, en nog 

veel meer, we zongen ze allemaal mee. 

Om de kelen tussendoor te smeren, werd er in 

twee pauzes koffie / thee geschonken. 

 

Ook speelden ze een paar instrumentale nummers: 

een wals van André Rieu, de schaatsenrijderswals, 

de Max Wals. 

 

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 21 

december. Aanvang 15.15u. 
 

Dan vieren we kerstfeest met o.a. De Dúnsjongers.  

Om 18.00 uur is er dan een koffietafel.  

Kosten voor deze koffietafel zijn: € 16,- p.p. 

 

Graag tot 21 december, met vr.gr. Heika 

 
 
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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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

 

 

Mijn mobieltje de baas? 
Ja, dat hoopte een aantal Bakkeveensters die naar 

Dúnhoeke kwamen om hulp te vragen bij het 

bedienen van hun mobieltje. Al voor half twee 

kwam de eerste binnen met duidelijke vragen: 

 Hoe maak ik een groepapp? (duidelijk al een 

gevorderde) 

 Hoe krijg ik mijn telefoon aan de praat? 

 Hoe mail ik?  

 Hoe installeer ik een app? 

 Hoe voer ik mijn agenda in? 

 Hoe voeg ik contacten toe?  Enz. enz. 

Petra, Aukje en Niesjen gaven met eindeloos 

geduld individuele instructie en daar werden de  

mensen blij van en als ze het niet wisten, vroegen 

ze elkaar om hulp. 

Wat ook leuk was dat er enkele vrouwen hadden 

afgesproken met hun tablet te komen. Zij hielpen 

elkaar en leerden ook veel van elkaar. 

De opzet voldeed aan de verwachtingen . We 

hebben afgesproken de middag in januari te 

herhalen, want er is nog veel te leren . Ook is 

“thuishulp” mogelijk. Hoort zegt het voort! 

Dank aan Petra, Aukje en Niesjen die ons zoveel 

hebben geleerd. 

 

Kerstmarkt:  

dinsdag 13 december  

14.00u – 16.30u 
Tijdens de “mobieltjesmiddag” kwam het idee op 

om een kerstmarkt te organiseren. Dat gaan we 

ook doen met elkaar en voor elkaar. Zie de 

aankondiging in deze Slûswachter. 

 

Andere leuke  ideeën? Er is veel mogelijk. Neem 

contact op met scw@bakkeveen.nl. 

 

 

Gezellige Kerst( ruil/koop/weggeef) markt 

met kerstworkshop 
 

Dinsdag 13 december  

in Dúnhoeke  

om 14.00 uur ; eindtijd : 16.30u. 
 

 Wie heeft niet veel te veel 

kerstspullen? 

 Wie wil wel wat kwijt? 

 Wie maakt mooie kerstkaarten/ 

versiering etc.? 

 Wie wil een andere kleur 

kerstversiering? 

 Wie zet voor het eerst een 

kerstboom? 

 Wie wil gezellig koffie/thee 

drinken met wat lekkers er bij? 

 Wie heeft zin in een gratis 

workshop? 

 

Vrouwen van Nu organiseert samen met SCW 

een kerstmarkt in Dúnhoeke.  

 

Voor een klein prijsje kunt u van alles kopen 

wat met de kerst te maken heeft.  

 

U mag ook spullen weggeven of ruilen.  

 

Ook biedt  Vrouwen van Nu een 

nifelworkshop aan (gratis). 

 

U kunt zich voor € 1,-- aanmelden als 

“standhouder” bij  

Truus Witteveen ( 0516-850356) of  

Emy Hoogenboom (541446)  

t/m zaterdag 10 december.  

 

Er is maar beperkt plaats! 

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
mailto:scw@bakkeveen.nl
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Toanielselskip Nij Bigjin 
 

Toneelliefhebbers, 

Vanaf september is er alweer een groep 

toneelspelers van Nij Bigjin aan het repeteren voor  

onze jaarlijkse toneeluitvoering. 

 

Het stuk speelt zich af in nachtclub “Chez Dolly” 

waar zich een groot aantal komische en minder 

komische zaken af spelen. Ook treden er een 

aantal bijzondere types op. 

 

Het is een eigentijds verhaal waar u als 

toeschouwer van begint tot eind zult genieten. 

Dundelle zal veranderen in een passend decor waar 

u zich welkom zult voelen. 

 

 

In ieder geval de spelers 

doen hun best om u op  

3, 4, 8, 10, 11 februari 2017 weer een 

onvergetelijke avond/middag te bezorgen.  

 

Wij hopen dat wij u ook weer mogen begroeten in 

nachtclub “Chez Dolly”. Blijf ons in ieder geval 

volgen op de website van Bakkeveen en onze 

facebook pagina Nij Bigjin – toanielferiening. 

 

Nog een bericht van onze penningmeester, in 

december zal de automatische incasso plaats 

vinden van het donateurs en lidmaatschapsgeld. 

 

Het bestuur. 
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Nieuwjaarsfeest 
 

Over een aantal weken is het zover; het 

nieuwjaarsfeest brand los!  

Hier wil je natuurlijk bij zijn, maar dan is het ook 

handig om te weten wanneer je waar moet zijn. 

Daarom hierbij het programma van het 

nieuwjaarsfeest Bakkeveen:  

 

Carbidschieten  13:30 - 17:00 

De traditie wordt ook dit jaar weer voorgezet! 

Vanaf 13:30 uur wordt Bakkeveen weer 

wakkergeschut tijdens het carbidschieten. Kom 

gezellig langs en geniet van oliebollen, glühwein, 

een biertje of wat fris.  

(Locatie nog onbekend, info volgt).  

 

Oudjaarsconference  22:00 - 00:00 

Wat is er nou leuker dan de laatste momenten van 

het jaar lachend door te brengen? Nou niks! Kom 

dus naar de feesttent en beleef de 

oudejaarsconference #ilovemylife.  

Jacobus en Frank blikken op een interactieve, 

humoristische en multimediale manier terug op 

2016.  

 

Happy new year!  00:00 - 00:30 

Ja 2017 is begonnen! Het nieuwjaarsfeest 

Bakkeveen biedt de mogelijkheid om vlakbij de 

feesttent vuurwerk af te steken. Ga dus knallend 

het nieuwe jaar in!  

 

 

 

 

Partyband TOF! + Noovids 00:30 - 05:00 

Ga feestend het nieuwe jaar in op de muziek van 

Noovids drive-in show en Partyband TOF! met o.a 

Dennis Franke, ook wel bekend van ‘het 

vliegerlied’. De voetjes mogen van de vloer! 

 

Nieuwjaarsborrel 1 Jan. 17:00 

In café de Brink kan je het nieuwe jaar extra goed 

inluiden met DJ  Appie! Kom gezellig een 

Nieuwjaarsborrel halen en praat nog even na over 

de onvergetelijke avond.  

 

Als je niets wilt missen, dan ben je er gewoon bij! 

Het aftellen kan in ieder geval beginnen (tip: kijk 

op onze site voor het exacte aantal dagen tot 

nieuwjaar). Hopelijk zien we jullie stralende 

gezichten op 31 december 2016!  

 

Tickets voor het nieuwjaarsfeest zijn af te halen bij 

Café de Brink en Plaza de Kolk Bakkeveen voor de 

voorverkoopprijs van €7.50 (aan de deur €10,-).   

 

www.nieuwjaarsfeestbakkeveen.nl 

http://www.nieuwjaarsfeestbakkeveen.nl/
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Voorzitter: Gonda Reinderink 

Lange Singel 11  542381 

Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar, 

 Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690 

Penningmeester: Mariëlle van Aalst  

     Lange Singel 24 0516-858089 

Bestuurslid: Adja Hoogvorst   541335 

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com 
 

 

Maandags  LESTIJDEN    Dinsdags: 

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

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

Leiding: Geke Houwer Haulerwijk  422986 

 

Op 1 november 2016 is een goed bezochte voorlichting over 

Valpreventie voor ouderen gehouden, die onder leiding stond van 

Sjoerdje Kooistra. Als vervolg hierop worden 2 trainingen Valpreventie 

gehouden op resp. 5 en 12 december 2016 voor ouderen maar ook 

voor ieder die daar behoefte aan heeft.  

 

Tijdens de trainingen worden o.a. balansoefeningen uitgevoerd ter 

voorkoming van blessures als gevolg van ongewenste valpartijen. 

Deze trainingen zijn kosteloos en beginnen om 9.30 uur in de 

Dúndelle.  

  

Het is al weer begin december en het einde van 2016 nadert met 

rasse schreden. Het bestuur van Kwiek wil hierbij alle leden, actieve 

sporters, begeleiders en vrijwilligers van onze gymnastiekvereniging 

hartelijk bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. We 

wensen iedereen fijne Kerstdagen en een gezellige en gezonde jaarwisseling. 

 

Tijdens de Kerstvakantie van 24 december 2016 tot en met 8 januari 2017 vervallen de gymlessen van 

Kwiek. Maandag 9 januari 2017 hopen we weer met frisse moed en in goede gezondheid aan het nieuwe 

jaar te beginnen. 

Het bestuur van Kwiek  
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Stichting Sinterklaas In Bakkeveen 
 

Op zaterdag 19 november heeft Sinterklaas met de 

Pieten Bakkeveen weer bezocht. Om 

10:00 uur werd hij op het “Plaza de San Nicolas” 

‐ beter bekend als het Plazaplein ‐ feestelijk 

ontvangen door mevrouw Praatjes. Vanwege de 

vele regen kon het ererondje door Bakkeveen 

helaas niet doorgaan. Iedereen is direct na de 

ontvangst van Sint in optocht naar zijn logeeradres 

“De Slotplaats” gegaan. Daar is nog gezellig feest 

gevierd met Sint en de Pieten. 

 

De Stichting Sinterklaas in Bakkeveen wil graag 

alle Sponsoren en Vrienden van Sinterklaas 

bedanken voor hun financiële steun. Dank gaat 

ook naar Plaatselijk Belang en de Stichting 

Vlooienmarkt Bakkeveen voor hun bijdrage en 

"Plaza de Kolk" en "De Slotplaats" voor het 

belangeloos beschikbaar stellen van de locatie. 

 

Tot slot worden alle vrijwilligers die de intocht 

mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedankt 

voor hun inzet. Dankzij alle bijdragen en hulp kan 

jaarlijks een prachtige intocht worden 

gerealiseerd. 

 

Mooie foto's en een film van de intocht staan op: 

 www.sintbakkeveen.nl 

 www.facebook.com/SintBakkeveen 

Volgend jaar hopen we weer een mooie intocht te 

organiseren, met respect voor de traditie. Kunnen 

wij dan weer op u rekenen? 

 

Bestuur Stichting Sinterklaas in Bakkeveen 

Freddy Algra, Wiebe‐Bart Veenstra en Gonda 

Reinderink. 
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30 jarig bestaan groots gevierd 

 
Op donderdagmiddag 17 november heeft 

Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. haar 30 

jarig bestaan gevierd met een feestmiddag in 

de Wier te Ureterp. 

 

Voorzitter, Albert de Vries opende deze middag 

voor een volle zaal en gaf de microfoon door aan 

Griet Wiersma die al eerder optrad voor de 

Zonnebloem. Er werden dan ook herinneringen 

opgehaald en ze begon met de voor ons bekende 

liedjes " Fryske mar" en "Skûtsjesilen" en 

vervolgens met de introductie van haar collega 

Minze Dijksma die het brandbeveiligingsplan van 

de zaal op hilarische manier uitlegde, daarna weer 

enkele meezingers van Griet. 

 

Na de pauze werd Froukje Zeilstra uit Ureterp 

een gouden insigne opgespeld door dhr. H. Lich 

van de Provinciale Zonnebloem, zij ontving tevens 

een standaard en een bos bloemen uit handen van 

dhr. Lich omdat ze al 25 jaar vrijwilliger is bij de 

Zonnebloem.  

 

Atje Stoker uit Wijnjewoude is al 10 jaar 

vrijwilliger en heeft thuis, uit handen van Albert de 

Vries een zilveren insigne en een bos bloemen van 

het regiobestuur ontvangen omdat ze wegens 

ziekte niet aanwezig kon zijn. 

 

Hilly de Jong en Ipie Roffel beiden uit Ureterp en 

Ymie Offringa uit Wijnjewoude kregen van de 

Plaatselijke afdeling een bos bloemen omdat ze 

vanaf het begin , dus 30 jaar vrijwilliger zijn.  

Het bestuur ontving uit handen van dhr. J. Bentink 

ieder een roos. 

 

Na deze huldiging kwam Griet weer op het podium 

als typetje gekleed in "Bon Prix" en fungeerde als 

assistente van Minze met het uitvoeren van zijn 

goocheltrucs

. Minze werd 

in 1996 al Nederlands kampioen op het Nationaal 

Goochelcongres. Hij illustreerde zijn vingervlugheid 

met speelkaarten en een wit touw (zijn 

succesnummer). Er was letterlijk geen touw aan 

vast te knopen. Als Minze met zijn goocheltrucs 

aan de slag gaat lijkt hij een stand-up comediant. 

Van iedere truc maakte hij een hilarische sketch 

waarbij ook onze voorzitter en één van de 

aanwezige verpleegkundigen deel van uit maakten 

en de woordspelingen vlogen je om de oren. 

 

Griet droeg een ode op aan haar overleden vriend 

en collega Kobus Algra door het zingen van het lied 

"it Bûthúsbankje". Onder het zingen van een 

medley van Griet gingen de vrijwilligers in 

polonaise door de zaal. In zijn slotwoord bedankte 

onze voorzitter Griet, haar man (manusje van 

alles) en Minze voor deze prachtige middag en 

natuurlijk ook taxi Kort/v.d.Wal die belangeloos 

een busje beschikbaar had gesteld. 

 

Antje Berga 

 

Uitslag Zonnebloemloterij               

De Trekking van de loterij heeft plaats gevonden 

op 24 oktober 2016. Op  

www.zonnebloem.nl/loterij kunt u controleren 

of u een prijs heeft gewonnen, ook kunt één van 

onze vrijwilligers vragen om uw lot/loten te 

controleren. 

 

We danken u hartelijk voor uw aankoop, 

namens het bestuur van de Zonnebloem afdeling 

Ureterp e.o, 

Antje Berga 

  

http://www.zonnebloem.nl/loterij
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Natoer Nijs
 

Overzicht november 2016 
 

November. Soms nachtvorst, regen, wind en mist, 

maar ook mooie dagen met zachte temperaturen. 

De weersomstandigheden zijn van belang om leuke 

waarnemingen te doen. Vooral het waarnemen van 

paddenstoelen is afhankelijk van de 

weersomstandigheden.  

 

We hebben dit najaar te maken met, althans in 

oktober, droogte. Dit bevordert de groei van 

paddenstoelen niet. Veel soorten kwamen dan ook 

maar mondjesmaat of geheel niet voor. Dat 

verandert zodra er regen van betekenis is gevallen. 

Ze komen dan als “paddenstoelen” uit de grond.  

Hieronder een overzicht van de leukste 

waarnemingen daarvan.  

 

De vogelwereld (trek) is wat tot rust gekomen, 

hoewel, wat te denken van een Bruine Lijster in 

Groningen? Natuurlijk heen geweest, maar helaas 

niet gezien. Later bleek dat de vogel dood werd 

gevonden. De vetbollen kunnen in de tuin. Niet dat 

het hoogstnoodzakelijk is, maar het is wel leuk en 

levert wel eens een leuke ontmoeting op. Nog 

enkele meldingen van dagvlinders. Wel 

nachtvlinders, zoals Kleine Wintervlinder boven de 

weg (als je over de Duurswaldmerwei rijdt, zie je 

verschillende in de koplampen van de auto).  

 

Waarnemingen 

 

Vogels 

Geen Pestvogels gemeld in ons dorp, hoewel ze 

landelijk en ook in de directe omgeving wel zijn 

gezien. Wel Houtsnippen, o.a. in de Duinen, op 

de Duurswouderheide en de Slotplaats.  

 
Houtsnip 

 

Op enkele plekken werden Vuurgoudhaantjes 

gemeld. Het lijkt met die soort goed te gaan. Het is 

een Goudhaan, maar met een opvallende 

wenkbrauwstreep. De soort is ook niet strikt 

gebonden aan naaldbos, maar ook bosjes in het 

dorp en vooral achter de Slotplaats, waar ze wel 

zijn te zien in Taxus. 

 
Vuurgoudhaantje 
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Kruisbekken zijn te bewonderen in de Duinen of 

in het Oude Bosch. Ook op de Duurswouderheide 

zijn er meerdere aanwezig.  

Een Klapekster zit weer op de Duurswouderheide. 

Hij werd gemeld door Siep Luinenburg op 27 

november. 

 
Klapekster 

 

Verder meldingen van Zwarte Specht, zowel op 

de Duurswouderheide als de Slotplaats, maar ook 

wel in de Slotsingel. 

 

Let de komende tijd op wintergasten in uw tuin. 

Meldingen van bijv. Tjiftjaf of Zwartkop in de 

winter worden steeds minder schaars. 

 

Paddenstoelen  

Zoals vorige keer gemeld, kwamen na de regenval 

eind oktober eindelijk weer meer soorten voor. Een 

leuke soort is de Heideknotszwam, zie foto. 

  

De soort staat in de Duinen, vooral langs zandige 

paden in de hei. Achter de Slotplaats weer veel 

soorten, zoals Gewone Hertenzwam, 

Porseleinzwam, Gewone Boomwrat, Gewone 

Honingzwam enz. Soms zijn ze helemaal niet 

herkenbaar als paddenstoel, maar zijn het 

uitstulpingen en schimmels op takken, eikels of 

bladeren. Een wondere wereld. 

 
Heideknotzwam 

 

Mossen en Korstmossen 

Op dit gebied valt er nog wel wat te “halen” in onze 

omgeving. Er zijn wel enkele waarnemers die 

soorten doorgeven, maar voor de meesten is het 

toch een nog onbekende wereld. Wat te denken 

van soorten als Bruin bekermos, Open 

Rendiermos, Lichtvlekje, Schors-olievlekje, 

Greppelblaadje enz. Soorten waarvan ook 

ondergetekende nooit van heeft gehoord…. 

 

Dagvlinders  

Een enkele late melding van Dagpauwoog, Kleine 

Vos, Bont Zandoogje en Citroenvlinder. Het 

zijn de laatsten al of niet op zoek naar hun 

winterverblijf.  

 

Tip: De waarnemingen kunnen online worden 

bekeken op de website: www.natuur-

bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan: 

waarnemingen in Bakkeveen.  

Verder kunt u een kijkje nemen op 

www.natuurverenigingen-opsterland.nl  

(hier o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze 

vereniging). 

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: liefst 

online op: kokoscho@xs4all.nl. Telefonisch kan 

ook op 542017.  

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Mjumsterwei 8, 9243 SJ  Bakkeveen 0516 541777 
 

In de maand december is er van alles 

gaande op school. We leven naar de 

komst van Sinterklaas toe en daarna 

zitten we met zijn allen in de kerstsfeer. 

Een gezellige tijd!  

 

 

 

Sinterklaas 

In de hele school is aandacht besteed aan Sinterklaas. De klassen en 

school zagen er mooi uit. Alles om ervoor te zorgen dat Sinterklaas 

ook naar de Oanrin zou komen. Gelukkig kreeg juf Janneke woensdag 

30 november een appje waarin stond dat hij wel kwam. Vrijdag 2 

december lag Sinterklaas te slapen bij ons op school. Gelukkig werd hij wakker en hebben we het 

Sinterklaasfeest met elkaar kunnen vieren.                                  

      

         
               

     

 

Kerst 

De periode tot de kerstvakantie is de school in de kerstsfeer. Met elkaar maken we er een 

gezellig kerstfeest van! 

 

De Oanrin,  de school  

                   die er toe doet! 

  

Sinterklaas gaat met zijn 

tijd mee: hij stuurde ons 

een app 
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Betrouwen werkt met FIDES iedere dag aan zelfvertrouwen! 
Op maandag 21 november kregen wij, tijdens onze weekopening, uit handen van Engbert Braam 

het FIDES certificaat uitgereikt. Het woord FIDES komt uit het Latijn en betekent ‘vertrouwen’. 

Het is ook de naam van de FIDES werkwijze die binnen het onderwijs gebruikt wordt om 

zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden bij kinderen te vergroten. 

In deze tijd, waarin programma’s als bijvoorbeeld De Kanjertraining of WIBO veel vragen oproepen 

of zelfs kritiek oogsten, is het fijn dat FIDES een alternatief kan bieden. 

Onze school heeft sinds 2013 deze manier van omgaan met kinderen omarmd omdat het naadloos 

aansluit bij onze identiteit. De naam van onze school (Betrouwen) heeft dezelfde betekenis als 

FIDES en dat is niet het enige raakvlak. De positieve benadering van kinderen die de FIDES 

werkwijze beoogt past helemaal bij onze manier van denken en werken. 

Het was daarom ook niet vreemd dat juist de weekopening werd uitgezocht als het moment 

om het certificaat in ontvangst te nemen: onze weekopeningen gaan altijd over een positieve blik 

op de week die komt en over vertrouwen in elkaar en in de toekomst. 

Ons team heeft zich de afgelopen jaren getraind in deze manier van werken. 

Ook de ouders zijn er direct bij betrokken. Er zijn handreikingen voor thuis, om in dezelfde ‘taal’ 

FIDES toe te kunnen passen. Het bestuur van de school heeft om die reden alle ouders het 

bijbehorende boekje ‘Zo maak ik me sterk’ aangeboden. Ook alle nieuwe ouders krijgen zo’n 

boekje. 

Met veel vertrouwen de toekomst in, dat gunnen we al onze kinderen!   
  

 

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

CBS Betrouwen 
 

Mjûmsterwei 12  
9243 SJ  Bakkeveen 
0516-541463 
 
www.betrouwen.nl 
info@betrouwen.nl 
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Voorzieningen in Bakkeveen 
Van onderop ….. naar een algemene visie 

 

Elk dorp in de gemeente Opsterland heeft een 

dorpsvisie. Dat is een document waarin het dorp 

beschrijft wat, binnen het regionaal geheel, de 

gewenste ontwikkelingen in het dorp zijn. Dit 

document wordt door de gemeente gebruikt als 

leidraad voor zover het past binnen de 

gemeentelijke omgevingsvisie. 

  

De laatste dorpsvisie is van 2010-2012 en heeft als 

titel (be)leefbaar Bakkeveen. De subtitel “naar 

een ruimtelijke visie” geeft aan dat de focus op 

ruimtelijke ordening is gericht. Met name het plan 

Dúnsân is beschreven en we zien dat uiteindelijk 

een deel van het project is uitgevoerd, dit ondanks 

de “crisesjaren”. In de bewuste dorpsvisie wordt 

ook een aanzet gegeven tot verdere ontwikkeling 

van De Brink. 

  

Plaatselijk Belang vond het gegeven de 

maatschappelijke ontwikkelingen, de nieuwe 

gemeentelijke omgevingsvisie en leeftijd van de 

vorige dorpsvisie het tijd worden voor een update.  

 

Er hebben zich op basis van oproepen in de 

Slûswachter in totaal ca 25 personen gemeld om 

deel te nemen. Deze 25 personen zijn  in 4 

werkgroepen ingedeeld: Wonen, Voorzieningen, 

Recreatie en De Brink. Werkgroep De Brink 

werkt de plannen uit waarin in de vorige dorpsvisie 

een aanzet is gegeven. Alle zaken die met locatie 

De Brink te maken hebben (wonen, voorzieningen 

en recreatie) worden in principe door werkgroep 

“De Brink” meegenomen in de plannen.  

 

De werkgroep “Voorzieningen” heeft haar taak 

breed opgevat. Alle zaken die ook maar iets met 

voorzieningen te maken kunnen hebben zijn in 

onderstaand overzicht opgenomen.  

"De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam 

maar zeker in een participatiesamenleving. Van 

iedereen die dat kan, wordt gevraagd 

verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar 

eigen leven en omgeving. Wanneer mensen zelf 

vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet 

alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook 

aan de samenleving als geheel." Dit zei koning 

Willem-Alexander in zijn eerste troonrede. De 

maatschappij verandert, het beleid van de 

gemeente verandert en hoe spelen wij daar als 

dorp op in ? We weten het ook niet precies en 

daarom zijn we van onderop begonnen en zoveel 

mogelijk aspecten meegenomen. Er is mogelijk 

overlap met ”recreatie” en “wonen”.  Dat hindert 

niet, want misschien komen de andere 

werkgroepen uiteindelijk wel tot een andere 

conclusie. Dat geeft dan aanleiding tot een goede 

discussie en hopelijk een goed gezamenlijk 

resultaat.  

 

De werkgroep heeft getracht de mening van de 

gemiddelde Bakkeveenster te noteren: de mening 

van het dorp. Dat is vast niet goed genoeg 

gelukt. Daarom hebben we de hulp van de 

inwoners nodig. Een ieder wordt gevraagd te 

reageren op onderstaande voorstellen en ideeën. 

Nog niet alles is uitgewerkt. Mogelijk ontbreken er 

onderwerpen. Of de gekozen insteek is juist niet 

wat je wilt. Of je bent het er juist wel mee eens of 

wilt er een schepje bovenop. Soms zijn het ook 

open deuren.  

 

Kortom: wij hebben niet alle wijsheid in pacht en 

vragen een ieder mee te denken. Al jullie reacties 

worden meegenomen in een nieuwe versie van 

“Voorzieningen”. Het uiteindelijke voorzieningen 

hoofdstuk in de dorpsvisie zal een samenvatting 

van onderstaand, verbeterde, overzicht zijn.  

 

Met een breed gedragen dorpsvisie staat 

Plaatselijk Belang Bakkeveen sterker bij de 

gemeente. Maar natuurlijk geen garantie dat het 

gewenste onderdeel van de dorpsvisie wordt 

uitgevoerd. 

Op de volgende pagina’s lees je een groot deel van 

de mogelijke voorzieningen. Het complete 

overzicht staat op www.bakkeveen.nl/dv2016. 

Reageren: doen ! Voor 1 januari 2017 ook via 

www.bakkeveen.nl/dv2016 
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Voorzieningen: lees, overweeg en reageer op www.bakkeveen.nl/dv2016  (1/3) 

 

Onder-

deel 
Aspect Toelichting prio 

Haal-

baar-

heid 

Diensten Internet Glasvezel in buitengebied. Dit is vooralsnog geen vanuit het dorp ondersteunde activiteit. Is wel erg 

belangrijk om de leefbaarheid van het platteland te ondersteunen. 

5 4 

Afval Restafval: oké 

Groenafval: oké, incl. stort Ureterp: deze moet blijven. 

Zwerfvuil: Himmelploeg. De rol van de scholen hierin versterken; slechts 1 uurtje per jaar tijdens de 

Himmelwike voegt nauwelijks iets toe.  

Door sociale controle voorkomen dat er in de natuur wordt gestort.  Gemeente heeft zelf ook 

voorbeeldfunctie: de eigen opslag van gemeentelijk vuil en afval ontbreekt (bijv. bij straatvegen).   

4 3 

Vrijwilligers Meer deelname van dorpsbevolking aan maatschappelijk proces.  

Dorpsbewoners moeten elkaar enthousiast maken om een stukje verantwoordelijkheid te nemen in 

de ontwikkeling van het dorp. 

4 3 

Veiligheid De reactietijd van de politie is aandachtspunt. We missen een echte dorpsagent: iemand die de 

mensen kent  en zo nodig optreedt.  

Er is geen behoefte aan dorpswacht. 

3 2 

Plaatselijk 

Belang 

De rol is het in het oog houden van het algemeen belang in het dorp en daarvoor opkomen.  

De verantwoordelijkheid is beperkt: meer faciliterend en doorgeefluik naar gemeente. 

4 2 

Winkelbestand Extra behoefte in de zomerperiode: voor toeristen. Hier schijnt onderzoek naar gedaan te zijn; 

rapport wordt nog opgevraagd. 

In de winter hebben we het nu al hoogst haalbare. 

3 1 

Toeristen TIP-organisatie heeft als rol toeristen goed te informeren.  Nieuw kantoor bij Dúndelle is voorzien, 

waardoor veel groter bereik. 

4 3 

Groen Plantsoenen Een nette omgeving is goed voor de leefbaarheid. Plantsoenen worden door de gemeente op een 

goed niveau onderhouden. Onderzoeken of het handig is dat betreffende gemeente personeel eigen 

wijk heeft (meer betrokkenheid en slagvaardiger). 

5 3 

Boomsingels (langs sloten). Handhaven; is onderdeel van coulisselandschap. 3 3 

Bomenlanen Voorbereiden op verjonging; bomen hebben ook recht op sterven … 

Naast de oude bomenlanen (Duerswaldmerwei), zijn er ook veel nieuwe in opkomst: Mandefjild, Nije 

Feansterwei, Nije Drintsewei, etc 

3 3 

Zorg Mantelzorg Dit moet zoveel mogelijk in eigen kring worden geregeld. Dit lukt het beste met een goede sociale 

cohesie: bewoners die elkaar kennen en wat voor elkaar willen en kunnen betekenen.  

4 3 

Burenhulp Dit is effectieve hulp/zorg. Is erg persoonlijk. Buurtvereniging i.s.m. omtinkers kan hierin ook een rol 

vervullen.  

Alarmeringscirkels snel inzetbaar maken.   

4 3 

WMO Dorps-

steunpunt 

Dorpssteunpunt heeft Omtinkers in vrijwel elke straat. Deze organisatie zo mogelijk uitbouwen. Dit 

bevordert de sociale cohesie; onderlinge betrokkenheid.  

4 3 

Professionele 

zorg 

Streven huisarts + fysio (incl. fitnessruimte) + tandarts in het dorp houden.  3 3 

Zorgwoningen Streven naar zorgwoningen in Bakkeveen. Dat is dus incl. begeleiding. (incl. recreatiezorgwoning). 3 2 

Natuur Mate van 

gebruik / 

bescherming 

Buiten de paden mag in principe niemand komen. Mag dat incidenteel wel, dan dit duidelijk 

aangeven, zodat iedereen weet wat wel en niet mag. Voldoende controle/handhaving. Gebieden pas 

echt afsluiten voor bezoekers als het ook echt moet. 

3 2 

Ontwikkeling 

van natuur 

Nieuwe gebieden zoveel mogelijk natuurlijk laten ontstaan. Het beschikbare geld minder besteden 

aan “inrichting” terrein,  maar inzetten op terreinen uit de markt te verkrijgen. Voordeel: meer 

natuurlijke natuur. De nieuwe natuur (deels) verhuren voor extensief gebruik. 

Vervolgens eenvoudige natuurpaden in de  nieuwe gebieden aanleggen en deze kunnen zorgen 

voor minder druk op bestaande gebieden. 

4 1 

Toegankelijk-

heid 

Het aantal paden mag niet afnemen. Betere toegankelijkheid voor recreatief fietsen: recreatieve 

fietspaden ook geschikt maken voor elektrische fietsen (niet MTB).  

Specifieke MTB route aanleggen (aansluiting routes Noordenveld en Beetsterzwaag).  

De bestaande (officiële) paden moeten duidelijk herkenbaar zijn. Illegale paden dienen te worden 

gemonitord en bestreden.  

Regels dienen gehandhaafd te worden. 

Aandacht voor specifieke ruiterpaden. Ruiters dienen paardenmest op te ruimen. 

4 2 

Water Hemelwater-

afvoer 

Bij renovatie en nieuwbouw gescheiden afvoer. Zo mogelijk bufferen van regenwater (in tuin etc.)  3 3 

Riool Rioolcapaciteit is aan de maat; uitzonderingen zijn er ook, zoals (voetpad langs) Mjûmsterwei binnen 

bebouwde kom.  

1 3 

     

http://www.bakkeveen.nl/dv2016
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Voorzieningen: lees, overweeg en reageer op www.bakkeveen.nl/dv2016   (2/3) 
 

Onder-

deel 
Aspect Toelichting prio 

Haal-

baar-

heid 

Energie Fossiele 

brandstoffen 

Het besef dat gebruik fossiele brandstoffen minder moet, versterkt zich.  4 1 

Duurzame 

energie 

Denk aan wind-, zonenergie en energie uit afval. 

Participatie in zonnepanelen met de zgn. postcoderegeling (als men zelf geen gelegenheid heeft 

zonnepanelen te plaatsen). Deelname in een zonneweide zou ook een mogelijkheid zijn. We denken 

dat rond  Bakkeveen daarvoor best een passend terrein te vinden is.  

4 2 

Verbruik/ 

behoefte 

We zijn niet zo ver dat we naar voorbeeld van Wijnjewoude een coöperatie oprichten om een 

energie neutraal dorp te maken. Dit proces wordt landelijk en regionaal gedragen en ieder kan voor 

zich hiertoe passende maatregelen nemen. 

3 3 

Vervoer  Doorgaande 

wegen 

Bereikbaarheid Bakkeveen is goed. 

Intensiteit verkeer: dat is nog steeds passend bij de weg. 

Veiligheid: Houtwal is onveilig. 

Lawaai: hoe meer drempels, des te meer lawaai. Eventueel nieuwe wegdek materialen toepassen, 

zodra deze materialen bewezen goed werken. Klinkers in visgraatmodel leggen.  

Handhaven op snelheid: dan ook geen drempels nodig. 

0 
0 
2 
 
3 
4 

0 
0 
2 
 
2 
3 

Wegen 

bebouwde 

kom 

Veiligheid: Trottoir langs Duerswaldmerwei tussen Poiesz en ’t Hout is (te) smal. 

Eventueel afsluiten Weverswal en gevolgen: zie werkgroep “De Brink”. 

2 3 

Wegen 

buitengebied 

Veiligheid: bermen zijn soms gevaarlijk (hoogte verschil): Mandefjild en Nije Drintsewei.  

Fietspad naar Allardsoog naast Mjûmsterwei: gemiste kans.  

5 
4 

3 
0 

Openbaar 

vervoer 

Lijndienst, buurtbus. Hier weten we te weinig van. We moeten mensen zoeken die vaak met 

openbaar vervoer reizen. 

  

“Samen rijden” App-diensten om vraag en aanbod samen te brengen. 

In Haule heeft men een systeem in de praktijk gebracht. 

Haule had de landelijke primeur bij de feestelijke lancering van Samobiel op 2 september. 

Samobiel is een meerijdienst, bedacht omdat er steeds minder openbaar vervoer is op het 

platteland. Maar ook omdat mensen best graag iets voor elkaar willen doen, als ze maar 

weten hoe. Bovendien…. samen rijden is ook gewoon leuk!  

3 3 

Fietspaden Doorgaande fietspaden (langs wegen) evenals recreatieve fietspaden: deze dienen goed 

onderhouden te worden, omdat snelheid van de fietsers steeds hoger wordt (e-bikes).  

4 3 

Parkeren De Brink: specifieke werkgroep. 

Parkeerstroken bij de scholen: meenemen bij de nieuwe school.  

Parkeren ten onrechte op de stoep: handhaving. 

TOP-locatie Dúndelle: goede ontwikkeling. Nu nog het goede onderhoud en goed beheer (zoals 

whatsapp groep). Handhaving is belangrijk in o.a. tegengaan vandalisme. 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

  

http://www.bakkeveen.nl/dv2016
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Voorzieningen: lees, overweeg en reageer op www.bakkeveen.nl/dv2016   (3/3) 
 

Onder-

deel 
Aspect Toelichting prio 

Haal-

baar-

heid 

Sport Buitensport Voldoende aanbod: sportvelden, in natuur, zwembad, klimtoren (aan bestaande uitkijktoren), 

survivalterrein. 

Aantal speeltuinen in het dorp is niet groot meer. Er zijn nog wel speeltuinverenigingen, maar die 

doen weinig meer. Stimuleren dat buurtverenigingen speeltuin opzetten (zie voorbeeld NAS). Verder 

zijn er bij horeca/zwembad speeltuin voorzieningen met toezicht.  

Natuurspeeltuin in het bos. (naar voorbeeld Blauwe Bos). 

Blote voetpad (bij slotplaats) is in ontwikkeling. 

1 
 
 
2 
 
3 
2 

0 
 
 
2 
 
2 
3 

Binnensport De huidige gymzaal aan de Mjûmsterwei zal binnen enkele jaren zijn verdwenen. Een nieuwe 

gymzaal past niet in het gemeentelijk beleid. Daarom: werkgroep Dúnsân 2.0 (multifunctionele 

zaal/hal voor recreatie, educatie, cultuur en sport). Hier is separate werkgroep mee bezig. 

Haalbaarheid lijkt lastig (te weinig realistische ideeën voor invulling).  

4 1 

Zwembad Voortbestaan zwembad mag niet in gevaar komen. Ook inzet van vrijwilligers is hiervoor nodig. 4 3 

Deelname Introductie overkoepelende abonnementen. Ook specifiek toeristen abonnement introduceren. 1 3 

Sociale 

cohesie 

Ontmoeten Dorpshuis en andere publieke centra: voldoende aanwezig.  

Specifieke groepen: jongeren, ouderen. 

Burendag, ontmoetingsplek voor ouderen met lage drempel iedereen betrekken; werkt(e)  heel 

goed. (voorbeeld cursus “valpreventie”), jongerensoos:  fryscafé. 

4 2 

Activiteiten Organiseren specifieke activiteiten voor jongeren en ouderen. Zoveel mogelijk door de leeftijdsgroep 

zelf laten organiseren.  

Studenten van scholen laten helpen bij opstarten. 

4 3 

Leren/ontwikke

len 

Leercafé (?). Voor het dorp door het dorp. Dit versterkt tevens de saamhorigheid in het dorp. 4 3 

Monitoring De “omtinkers” van het WMO-dorpssteunpunt voeren dit uit. Deze rol meer inhoud geven, zodat meer 

inwoners deze rol gaan vervullen. 

  

Dorpssteunpun

t 

WMO-steunpunt. Dit “loket” moet voldoende laag drempelig zijn, zodat mensen zich tijdig durven 

melden …. 

5 3 

Leefbaarheid. Gaat niet over  “is de voorziening er nog”, maar meer over kan men zelf nog iets tot stand brengen. 

Mensen stimuleren gezamenlijk iets te doen. Hoe bereiken we de mensen die wel zou kunnen 

bijdragen, maar niet doen? 

5 3 

Media Communicatie; dorpsblad, www.bakkeveen.nl, Sa!. Meer zou er niet nodig zijn, maar niet iedereen 

leest deze media en isoleert zich daarmee van het dorp. Dit komt de leefbaarheid van het dorp niet 

ten goede.  

4 3 

Kennis Onderwijs Basisscholen. In ca 2020 zijn beide schoolgebouwen afgeschreven en zal er nieuwbouw 

plaatsvinden. Streven is één school in het dorp met daarbij peuterspeelzaal / kinderopvang en BSO. 

Locatie: tussen Nije Buorren en Voetbalveld. Dan komt daar tevens ruimte vrij voor zorgwoningen , 

appartementen of een combinatie. De sportzaal zou bij Dúndelle voorzien zijn. 

5 4 

  

http://www.bakkeveen.nl/dv2016
http://www.bakkeveen.nl/
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Kerkdiensten It Keningsfjild  
 

  

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

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

gemeenten onder de naam It Keningsfjild.  

www.itkeningsfjild.nl

 

Komt allen te samen bij de 

Kerstavondwandeling Bakkeveen 

op 24 december 2016 
 

Op zaterdagavond 24 december vanaf 19.30 start 

een prachtige kerstwandeling. 

De route start bij de PKN kerk De Mande, 

Tsjerkewâl 20, 9243 JV, Bakkeveen. 

Herders nemen u mee op een tocht door het dorp. 

De tocht gaat deels door het bos en is ongeveer 

2½ km lang en duurt ongeveer 1 uur. 

Samen met de herders beleeft u onderweg het 

kerstverhaal. 

Aansluitend is er koffie, chocolademelk en 

kerstbrood in de Mande bij de warme kerststal, 

waar ook de kerstnachtdienst begint om 21.00 uur, 

m.m.v. Brassband Opsterland en Zangkoor de 

Mande.  

Na de dienst is er gezelligheid met Glühwein en 

wijn. 

Iedereen is van harte uitgenodigd! Komt allen 

tezamen! 

 

Voor meer informatie zie website 

www.itkeningsfjild.nl  

  

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zondag 11 dec 

 
St. Piter Ureterp 09.30 uur 

ds. J.H. Verwaal 

 

Dienst van It Keningsfjild  

3e Advent en Heilig avondmaal 

Zondag 18 dec 

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

4e Advent 

Zondag 18 dec St. Piter Ureterp 09.30 uur 
ds J.de Haan 

Beetsterzwaag 

4e Advent 

Zaterdag 24 dec De Mande B’veen 21.00 uur mevr. T. Hoogesteger 
Kerstnachtdienst 

 

Zaterdag 24 dec St. Piter Ureterp 21.00 uur 
ds. J.H. Verwaal 

 
Kerstnachtdienst 

Zondag 25 dec De Mande B’veen 10.00 uur 
ds. J.H. Verwaal 

 

Dienst van It Keningsfjild  

1e Kerstdag 

Zaterdag 31 dec 

 
De Mande B’veen 19.30 uur mevr. T. Hoogesteger Oudejaarsdienst 

http://www.itkeningsfjild.nl/
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De wachttijd voor u is ongeveer 3 minuten…. 
 

Of je nu de belastingdienst belt of een bedrijf, het 

kan zomaar gebeuren dat je moet wachten. Je wilt 

wat vragen of regelen, maar de antwoordmachine 

is onverbiddelijk: uw wachttijd is nog 3 minuten... 

Eigenlijk heb je haast, er is nog zoveel te doen, 

want het kerstfeest komt dichterbij. En langzaam 

wordt de kerststress opgevoerd. Snel dit 

afhandelen, want je wilt op weg naar een andere 

afspraak. 

  

Wachten op het kerstfeest, uitzien naar de 

kerstvakantie en naar de vrije dagen. Wat 

verwachten we eigenlijk met het kerstfeest? De 

een zal zeggen: ik verwacht gezelligheid! Met 

familieleden of met een paar vrienden komen wij 

bij elkaar en dan hopen wij op een gezellige kerst. 

 

Een ander hoopt de kerst goed te overleven. 

Verplicht worden familieleden bezocht en 

schoonfamilieleden. Er zijn ingewikkelde afspraken 

gemaakt, zodat er geen ruzies of irritaties 

ontstaan, zodat niemand zich gepasseerd voelt. 

 

Weer een ander hoopt de stilte en het alleen-zijn te 

overleven. Soms duurt kerst wel drie of vier dagen. 

En als dan van alles stil ligt, geen mens te 

bekennen, dan is het kerstfeest o zo bedreigend. 

De wachttijd voor het kerstfeest wordt zo een tijd 

van naderende angst: overleven we de kerst 

zonder al te veel treurnis? 

  

Wat verwacht je van de kerkdienst met kerst? Een 

mooie kerstboom in de kerk met mooie 

versieringen? Mooie verlichting? Mooie muziek, van 

bekende liederen maar ook weer niet oubollig? Om 

eens goed in de stemming te komen? 

 

Met de belastingdienst, wat kan ik voor u doen? 

Zegt u het maar.  De wachttijd is voorbij, nu begin 

je met je vraag. Als ik maar goed bediend word! 

 

Misschien kan ik de vraag ook eens omkeren. Wat 

verwacht het kerstfeest van mij? Wanneer is het 

kerstfeest geslaagd volgens het idee van het 

kerstfeest zelf? Het kerstfeest zelf is ingesteld om 

iets nieuws voor ons leven te verwachten.  Daarom 

is het feest op 25 december geplaatst, precies een 

week voor het nieuwe jaar, 1 januari van het 

nieuwe jaar. Het kerstfeest verwacht dat niet alles 

altijd bij het oude blijft in ons leven. Een kleine 

vernieuwing zou al heel mooi zijn. En niet alleen 

voor ons leven, persoonlijk, maar ook voor de 

wijdere kringen daaromheen: andere mensen, 

gemeenschappen, een land, deze wereld. Zo is ook 

de geboorte van een nieuw mensenkind Jezus, 

tevens kind van God, verbonden met het 

kerstfeest. Dat wat oud was, kan worden 

vernieuwd.  Dat geldt ook voor het kerstfeest zelf.  

 

Met aandacht een lied zingen, bekend of minder 

bekend, kan onze ogen openen voor een nieuwe 

betekenis, een nieuwe beleving. Dus dat verwacht 

het kerstfeest in ieder geval van ons: dat wij ons 

open stellen voor iets nieuws in ons ouder 

wordende leven. En wellicht kunnen wij ook iets 

nieuws gaan doen: een vernieuwing van een 

vriendschap, of nieuwe blijdschap om iets of 

iemand. Het oude eens afstoffen en goed bezien: 

opnieuw gaan waarderen! 

 

Maakt dat het kerstfeest niet heel mooi? Dat is 

mijn uitnodiging en wens voor u: 

Heb zo een goed kerstfeest op weg naar een nieuw 

jaar! 

  

Ds Jak Verwaal 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

December 2016, nr. 10 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Fotosessie 
Bij de fotobespreking van dinsdag 29 november 

waren 18 personen aanwezig.  

De bijeenkomst ging eigenlijk over de film die in 

1965 van ons dorp is gemaakt. In 2 uur tijd is 20 

minuten van de film besproken en zijn de 

belangrijkste zaken, waaronder natuurlijk namen, 

vastgelegd. De film van 1965: mensen die erop 

staan zijn ruim 50 jaar ouder geworden. Enkele 

aanwezigen zagen zichzelf nog op de film…. Ook 

het dorp is natuurlijk sterk ontwikkeld. De bouw 

van de Heidkamp is te zien. Het sportcomplex is er 

nog niet. Ook de gehele Stoukamp  en omgeving 

bestaat nog uit weilanden omgeven door 

boomwallen. Wel is het voetbalveld “de molshoop” 

prominent in beeld. Wat nog hetzelfde gebleven 

lijkt te zijn is de Alde Drintsewei zelf.  

Volgende bijeenkomst 

dinsdagmiddag 10 januari om 13:30 

uur in Dúnhoeke. 

 

Iedereen die in historie van 

Bakkeveen geïnteresseerd is, is 

welkom.

 
Voortgang Toneelstuk Meester van Drooge 

 

Via de Slûswachter en de website Bakkeveen 

zullen we u de komende maanden op de hoogte 

houden. We hopen daarmee te bereiken niet alleen 

een project van de Historische Vereniging en van 

de Toneelvereniging, maar van het dorp wordt. 

 We hebben een regisseur aangetrokken. Dat is 

Jelte Albada. Hij heeft twee jaar geleden ook 

de regie gedaan bij “Halbe’s Lot”. 

 De data waarop het stuk wordt opgevoerd en 

de plek waar dat gebeurt zijn vastgelegd. Het 

toneel zal worden opgebouwd op het terrein 

van zwembad Dúndelle, en het stuk zal worden 

uitgevoerd in het laatste weekend van juni: op  

vrijdag 23, zaterdag 24, zondag 25 juni 2017. 

Maandag 26 juni is een reservedatum. 

 Er hebben zich al spelers gemeld, maar nog 

niet genoeg. Daarvoor deden we al een 

oproep. Denk er nog eens over of neem 

contact op met Geert Louwes. Op zaterdag 20 

januari 2017 wordt de rolverdeling vastgesteld. 

De repetities zullen vanaf 27 februari 2017 

plaatsvinden op maandagen, op de late 

namiddag en/of in de vroege avonduren. 

 De komende maand spreken we met 

vertegenwoordigers van verschillende 

verenigingen en organisaties, waarmee we de 
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productie samen willen vormgeven. De plaats 

die muziek kan krijgen in de voorstelling is het 

eerste aandachtspunt. Over de uitkomsten 

houden we u op de hoogte. 

 In de afgelopen periode zijn enkele belangrijke 

subsidieverzoeken toegewezen: De Stichting 

Allardsoog heeft een schenking toegezegd, in 

het dorpsbudget wordt een bedrag 

gereserveerd voor de uitvoering van dit 

project, de vlooienmarktcommissie heeft een 

garantie afgegeven en ook de Teyensfundatie 

is bereid om geld in te zetten voor dit project. 

De Rabobank heeft een donatie toegezegd. We 

wachten nog op een besluit van de gemeente 

over een subsidieaanvraag uit het budget voor 

cultuurpromotie, en we zoeken nog een 

mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te 

dienen bij het Mienskipsfonds of een ander 

fonds van de Provincie Friesland. De reeds 

genomen positieve beslissingen geven ons het 

vertrouwen dat dit project uitgevoerd zal 

kunnen worden. 

 

Oude verhalen 
Van verschillende kanten werd ik benaderd over 

het bericht dat ik vorige maand schreef over de 

oude man uit De Wilp, die zo vol verhalen zat. 

Willem de Vries slaagde er als eerste in het contact 

te leggen met de contactpersoon die in Ikenhiem 

in Beetsterzwaag voor hem zorgde. We waren te 

laat. De meneer vol verhalen was overleden in de 

periode dat onze contactpersoon met vakantie 

was. Eigenlijk was het een heel sneu verhaal. De 

man had als kind een ellendige jeugd gehad. Hij 

had zelf alle banden met zijn familie verbroken. En 

was uiteindelijk heel eenzaam gestorven. Een 

familielid heeft zorg gedragen voor de begrafenis. 

Naar wat hem gedreven heeft om in die laatste 

weken nog weer zich zo op de wereld om heen en 

tot de mensen om hem heen te richten kunnen we 

slechts gissen.    

 

Ald Bakkefean 6.2 

Sinterklaas halen we niet meer, maar Ald 

Bakkefean 6.2. ligt voor Kerstmis in de bus bij onze 

leden en is op de bekende adressen, waaronder het 

TIP en bij mij en Mattie te koop.   

 

De redactie heeft met plezier gewerkt aan dit 

nummer, dat geheel gewijd is aan de geschiedenis 

van het Van der Velde bedrijf en we hebben veel 

hulp gekregen van allerlei mensen.   

 

Wij wensen iedereen langs deze weg een fijne 

jaarwisseling en een goed en gelukkig 2017. 

 

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

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

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

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

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

Bestuurslid Janny Kootstra 06-22045573 kootstrajj@hotmail.com 

 

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

  

Jeugdcommissie 

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

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

 

Wedstrijd consul:  J. van der Meulen 0516-541736 

 

 
 

 
 

Voetbalvereniging Bakkeveen 
Opgericht juni 1929 
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Ook dit jaar kunt u weer voor overheerlijke 

 

 
                            

bij de terecht! 
 

onze kraam staat wederom bij de Poiesz supermarkt op: 

 

      donderdag 29 december: 10:00 uur tot 17:00 uur,  

            vrijdag 30 december: 10:00 uur tot 20:00 uur,  

        zaterdag 31 december: 10:00 uur tot 15:00 uur.  

 

 

Daarnaast komen, onze venters op vrijdag 30 december bij u aan de deur: 

  

Bebouwde kom Bakkeveen: vanaf 18:00 uur. 

    Buitengebied: vanaf 10:00 uur. 

 

 

De prijzen voor dit jaar zijn: 

 Oliebollen     12 stuks voor  € 5 

 Oliebollen met krenten   10 stuks voor  € 5 

 Appelbeignets    4 stuks voor  € 5  

(of  € 1,25 per stuk) 

 
 

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en een gezond en sportief 2017 !! 
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 Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

Hoofdsponsor: Louwsma Beheer Groep 

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

Mevr. T. van der Velde, Hoogpak, Actifood. 

 

 

 

Even voorstellen 
 

Vanaf komend tennisseizoen 2017 gaat Joachim 

Minnaerts van Inn Tenns Sports de 

tennistrainingen verzorgen bij LTC Dúndelle. Graag 

stellen zij zich aan ons voor. 

 

De trainer: Joachim Minnaert (23)  

Sinds enkele jaren werk ik voor Inn Tenns Sports 

en daarvoor heb ik stage gelopen bij Freek Bekhof 

van Inn Tenns Sports. Sinds vorig seizoen verzorg 

ik de lessen bij TV Brocope in Oldeberkoop (1 dag) 

en bij 't Kyllot in Smilde (1 dag).  

 

Op een leeftijd van 10 à 11 jaar ben ik begonnen 

met tennissen. Vanaf een jaar of 16 ben ik echt 

serieuzer gaan tennissen en ben ik naast het 

spelen van competitie ook begonnen met het 

spelen van toernooien. Sinds mijn 17e tennis ik 

voor ’t Kyllot in Smilde, waar ik nog steeds 

competitie speel in eerste gemengde team op 

zondag. Verder studeer ik Sport, Gezondheid & 

Management in Groningen en dit combineer ik met 

het geven van tennislessen voor Inn Tenns Sports.  

 

De organisatie: Inn Tenns Sports 

In 2011 is het bedrijf opgericht door Freek Bekhof. 

Er is gestart met het geven van tennistrainingen in 

Appelscha, Haulerwijk en Oldeberkoop, waar tot op 

heden de tennislessen nog altijd worden verzorgd 

door Inn Tenns Sports. Na het opbouwen van een 

goede band met deze verenigingen en de leden, is 

de tijd gekomen voor het uitbereiding van de 

werkzaamheden.  

 

In 2016 zijn er een aantal activiteiten bijgekomen: 

 In samenwerking met de tennisvereniging 

Oosterwolde zijn we in april 2016 gestart met 

het geven van selectietrainingen aan de 

gemotiveerde jeugd uit de regio waar Inn 

Tenns Sports zijn activiteiten uitvoert. Doel 

van de selectietrainingen is gemotiveerde 

kinderen met aanleg voor de sport extra 

trainingsmogelijkheden aan te bieden, zodat 

het niveau en het enthousiasme omhoog gaat 

en deze kinderen langer bij de sport betrokken 

blijven. De selectietrainingen zijn geschikt voor 

alle kinderen die enthousiast en gemotiveerd 

zijn. 

 In januari is Inn Tenns Sports eigenaar 

geworden van een multifunctionele 

opblaasbare boarding. Met de boarding is het 

mogelijk om binnen 15 minuten 1 speelveld 

van 20m x 12m of 3 speelveldjes van 6m x 

12m klaar te hebben staan om te sporten. Veel 

sporten kunnen in de boarding worden 

beoefend: tennis, voetbal, hockey, volleybal, 

badminton etc. Voor meer informatie over de 

multifunctionele opblaasbare boarding kunt u 

op onze website www.inntenns.nl kijken. 

  

 

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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 Sinds de zomervakantie 2016 verzorgen we de 

tennislessen in Smilde bij tennisvereniging 't 

Kyllot. En in 2017 starten we dus ook met het 

verzorgen van de trainingen bij LTC Dúndelle 

in Bakkeveen.  

 In de zomer van dit jaar zijn we ook 

ambassadeur geworden van Yonex. Yonex is 

de leverancier voor Inn Tenns Sports van alle 

tennis gerelateerde materialen. We zijn 

verkooppunt van alle Yonex tennismaterialen; 

rackets, snaren, ballen, gripjes, etc.  

 

Met veel enthousiasme en plezier kijken we uit 

naar de samenwerking met LTC Dundelle in 

Bakkeveen.  

 

We gaan ons best doen het iedereen naar zijn zin 

te maken en we hopen jullie allemaal te zien 

tijdens het tennissen op de banen van LTC 

Dúndelle. 

 

 
 

Met sportieve groet,  

 

Freek Bekhof   Joachim Minnaert  

0613830795  0640949309 

info@inntenns.nl joachim@inntenns.nl 

www.inntenns.nl 

 

De voortgang van de bouw van het clubhuis gaat gestaag verder. 

 

     
 

 

 

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

Beste mensen,  op vrijdag 18 

november hebben we een heerlijke 

middag gehad met ,,Family ". 

 

Vader Henk en dochter Judith hebben 

heel veel liedjes ten gehore gebracht 

van o.a. Willeke Alberti , André 

Hazes,  Connie v.d. Bos,  Gert en 

Hermien en nog van  vele andere 

beroemdheden.  

 

Op vrijdag 16 december nodig ik u graag uit voor 

een andere muziek middag met “Hans de 

Liedjesman". Hij laat ons genieten van liedjes van 

TOEN. Het zal lastig zijn niet mee te neuriën of te 

zingen.  

 

Alle liedjes zullen te volgen zijn via de beamer op 

een scherm.  Hans de Liedjesman maakt niet 

alleen muziek maar zorgt voor afwisseling met het 

vertellen van anekdotes, verhaaltjes en gedichtjes. 

 

Onze middag start zoals gewoonlijk om14.00 uur 

en wordt gehouden in M.F.C. de Wier te 

Ureterp.  De kosten zijn € 4,-- en iedereen is van 

harte welkom; ook niet-leden.  

 

Graag tot ziens op 16 december. 

 

Ik wens u allen een heel geslaagd  

Sinterklaasfeest.   

 

Een hartelijke groet van Bertie ten Haaf-Boerrigter. 

  

Vrijdag Omschrijving Aanvang Kosten 

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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Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? 

Teveel om op te noemen.  

We hebben een 

workshop 

BRAINTRAINING gevolgd 

samen met de afdeling 

Ureterp in MFC De Wier. Daar bleek dat met het 

brein van de gemiddelde Vrouw van Nu niets mis 

is.  

 

Er is weer heerlijk 

GEKOOKT bij Emy 

Hoogenboom thuis en 

lekker gelezen en 

nagepraat door de 

LEESCLUB. Dit laatste 

gebeurt maandelijks 

onder de bezielend 

leiding van Fien 

Tanis. 

 

 

 

De NIFELCLUB heeft 

lampjes geknipt uit 

eierdozen. Voor wie 

dit ook eens wil 

proberen: het is 

makkelijk te doen. 

Ook met kinderen.  

De kettinglichtjes koop je zeer voordelig in allerlei 

maten bij HEMA, ACTION, enzovoort. Je kunt de 

lampjes eerst eventueel beschilderen of beplakken.  

 

Er is ook nog genifeld op provinciaal niveau.  

In Houtigehage volgde een groepje Bakkeveense 

Vrouwen van Nu een workshop SIERADEN HAKEN. 

Aankondigingen van dergelijke activiteiten staan 

altijd in het Magazine Vrouwen van NU, dat alle 

leden thuisgestuurd krijgen.  

 

 
 

DE LOOPCLUB heeft weer heerlijk gewandeld door 

bos, weiland en over de heide en uiteraard na 

afloop van de wandeling een gezellige horecaplek 

opgezocht. 

 

De TUINCLUB lunchte gezellig bij Ria van Velzen 

thuis. Alle hapjes waren handgemaakt  De lunch 

was georganiseerd door Ria en Emy Hoogenboom 

als afsluiting van het seizoen.  
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Twee auto’s met vrouwen hebben een uitstapje 

gemaakt naar Winkelcentrum Paddepoel in 

Groningen. Aldaar ZEEMAN, WIBRA en SO LOW 

bezocht om ingrediënten aan te schaffen waarmee 

weer heerlijk kan worden geknutseld. Natuurlijk 

ook even uitgerust. Keuze genoeg daar. We aten 

en praatten bij Bakker Bart op het terras. 

 

Over UITSTAPJES 

gesproken: een 

SUPERuitstapje was 

de WORKSHOP 

CHOCOLADE bij 

Bakker Boonstra in 

Drachten.  

  

Onder deskundige 

leiding zijn er een 

aantal prachtige en verrukkelijke chocoladecreaties 

gemaakt. 

  

Een absoluut hoogtepunt was het cadeau dat wij 

van de  Vlooienmarktcommissie mochten 

ontvangen. Een schitterende Beamer met Scherm. 

Ook voor andere groepen te gebruiken, weliswaar 

uitsluitend in de locatie Dúndelle.  

 
 

 

Nieuwsgierig geworden naar deze vrolijke 

Vrouwen van Nu club?  

Kom dan Donderdagavond 15 december om 19.45 

uur eens naar Dúndelle.  

Een muzikale avond met de folkgroep 

TSIRMERIJ.                                                                    

                           Petra de Jong 

 

Vrouwen van NU           

 

Donderdagavond 15 december  

19.45 uur in Dúndelle
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Sint Maarten Sint Maarten, …  

bij de Dúnkabouters. 

 
De kinderen hadden er reuze veel zin in, want we 

zijn écht wezen lopen met de lampion! 

 

Eerst al veel pret, met het maken van de lampion 

en het leren van de liedjes op de peuterspeelzaal, 

nu óók nog écht oefenen. Geweldig! 

 

Familie Mozes 

had ons 

uitgenodigd 

voor een 

bezoekje, 

zodat de 

kinderen ook 

écht mochten 

lopen, zingen 

én…… 

genieten van 

een heerlijke 

gezonde 

traktatie. 

 

 

Nu maken we ons klaar voor het volgende feest, 

Sinterklaas. De bedoeling is, dat we met z’n allen 

naar het “Sinterklaas-huis” gaan, de Slotplaats. We 

kunnen bijna niet wachten. Maar ook moeten we 

hier nog liedjes voor leren, knutsels in elkaar 

zetten en wat kunnen de Pieten allemaal voor 

kunsten/ gymen wat wij óók kunnen leren? 

….spannende tijd voor de peuters, maar wél weer 

heel erg leuk! 

 

Zitten er peuters thuis die zin hebben om óók op 

de Peuterspeelzaal te komen spelen, knutselen, 

zingen enz….. dat kán!  

 

Kom gezellig op een ochtend langs, of maak eerst 

een afspraak; 06-06-27334115 

 

Openingstijden zijn op maandagochtend, 

dinsdagochtend, woensdagochtend en de 

donderdagochtend van 8:30 – 12:00 uur. 

 

Juf Grietje en Juf Yvonne staan voor jullie klaar. 
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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.

 

 
  

 

24-27 februari  

Vriendinnenweekend (ook voor zussen, nichten….)  

               

Enneagram (herken je je eigenschappen?), samen koken, film, maar vooral … 

veel vrije tijd om bij te kletsen!  

Info bij Jaqueline Lauwen, tel. 0513 417502.  

         Prijs  € 125, € 105 voor Nivonleden,  geheel verzorgd. 

 

 
Natuurvriendenhuis Allardsoog 

Jarig van der Wielenwei 42, 

9343 TC Eén-West 

 

mailto:allardsoog@nivon.nl
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Make-up workshop  

Christmas Look 
 

De vorige workshop was een succes. Daarom een 

extra workshop en ook hier gaan we weer een 

ontzettend leuke avond van maken! 

 

Woensdag 14 december ga ik een workshop 

Christmas Look geven! Wat komt er aan bod? 

 Het reinigen en voorbereiden van de huid 

 Hoe camoufleren we wallen/kringen en andere 

storende plekjes. 

 Hoe breng je op een mooie manier foundation 

aan 

 Hoe accentueren we de sterke punten van jouw 

gezicht? 

 Welke kleuren make-up staan jou het beste? 

 Het aanbrengen van een mooie Dagmake-up 

 De Dagmake-up uitbreiden naar een 

Glamourlook. 

Zin een beetje glamour tijdens de 

feestdagen? 

Geef je dan snel op via:  

zomooi-huidsalon@outlook.com of stuur een 

mailtje via het contactformulier van de 

website www.zomooi-huidsalon.nl!! 

 

Prijs: € 20,- p.p. 

Plaats: Zomooi Huidsalon in Bakkeveen 

Tijd: 19.00 tot ongeveer 22.00 uur 

 

Inclusief: Koffie, Thee, Lekkers en een Goodybag 

Plek voor maximaal: 8 personen! (bij meer animo 

komt er een extra middag of avond) 

Deze avond krijg je 15% korting op alle make-up 

en huidverzorging! 

mailto:zomooi-huidsalon@outlook.com
http://www.zomooi-huidsalon.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.  

 

  

World Servants Bakkeveen 
 

Wij, Janneke en Arne, gaan deze zomervakantie 

met World Servants mee naar Bolivia, om daar te 

bouwen aan klaslokalen en toiletten. Hiervoor 

hebben wij al acties gehouden en ook komen er 

nog een aantal aan. Dit bericht is om u op de 

hoogte te houden van onze acties.  

We hebben onlangs een stamppotactie gehouden, 

waarmee we €250,- hebben opgehaald. Ook 

stonden we op de rommelmarkt, hebben we een 

aardappelactie gehouden, hielpen we bij het Dodo-

Festival en hebben we bessen geplukt. We hebben 

in totaal al €1900,- opgehaald.  

 

We zijn dus al een eind op weg, maar we zijn er 

nog niet. Daarom gaan we nog een aantal acties 

houden. 17 December zijn we bij de kerst sing-in 

in De Mande. Hier verkopen we leuke spullen en 

verloten we prijzen. Zorg dat u dit niet mist! 

Ook verzorgen we samen met het het eten en 

drinken onderweg bij de kerstwandeling op tweede 

kerstdag. Wilt u ons helpen en bent u goed in 

bakken? Dan kunt u ons heel goed helpen door een 

cake te bakken en die af te leveren op Boskleane 

31. Wilt u dat wij hem ophalen? Laat het ons dan 

even weten. 

Wij willen iedereen die ons gesteund heeft bij de 

stamppotactie en de andere acties van harte 

bedanken.  

World Servants Bakkeveen heeft een Facebook-

account (World Servants Bakkeveen). Ook kunt u 

ons bereiken via de mail: 

bakkeveenworldservants@gmail.com of kunt u 

bellen naar 0515-541940.

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 

Elke vrijdagochtend in Dúnhoeke (bij zwembad) 

mailto:bakkeveenworldservants@gmail.com
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De Drie Provinciën: 

Kerstmenu 2016 
  

Ons bedrijf is beide kerstdagen geopend voor besproken 

kerstdiners. De diners beginnen om 14.30 uur en 19.00 

uur. Het restaurant is geopend vanaf 14.00 uur en 

18.30 uur. 

  

Gezien de grote belangstelling adviseren wij u tijdig te 

reserveren. Tel 0516-541201 

    

Kerstmenu 2016 

 Gemengde salade van diverse vleessoorten, vers 

fruit, nootjes, selderij en een frisse 

sinaasappeldressing. 

*** 

 Heldere gevogeltebouillon, rijkelijk gevuld met 

omeletreepjes, groentegarnituur en bosuitjes. 

*** 

 Varkenshaas uit de oven met een kleurrijke vulling 

van wintergroenten, overgoten met een heerlijke jus 

waarin rode wijn en tuinkruiden 

(Het hoofdgerecht wordt geserveerd met 

verschillende soorten aardappeltjes, diverse soorten 

groente, gemengde salade en een stoofpeertje) 

*** 

 Verrassingsdessert bestaande uit een variatie van  

nagerechtjes. 

*** 

 Koffie met bonbon. 

€ 36,50 per persoon 

   

Kindermenu 
 Fruitsalade. 

*** 

 Licht gebonden tomatensoep. 

*** 

 Spiesje met varkenshaas, kip en gehakt met  

frietjes en appelmoes. 

*** 

 Kinderijsje met een kerstverrassing. 

     € 18,00 per persoon 

 

  

In plaats van het genoemde hoofdgerecht 

zijn de volgende variaties mogelijk.  

Voor deze gerechten geldt een meerprijs 

van € 3,-- per hoofdgerecht: 

 Duo van zalm- en kabeljauwfilet 

op wintergroenten en 

schorsenerenchips 

 Tournedos. Biefstuk van de haas 

met bospaddestoelen, sjalotjes en 

kruidenjus. 

 Hazenpeper. Stoofpotje van 

hazenvlees met spekjes, 

zilveruitjes en rozijnen. 

 

Gelieve deze keuze tijdens de reservering 

aan ons door te geven. 

Vanzelfsprekend bieden wij voor diëten en 

vegetariërs een aangepast menu. 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

Bakkeveen 2 ontmoette Bakkeveen 3 in eigen huis. 
 

Dit jaar spelen beide teams in klasse 4 van de FSB 

en moesten hun eerste externe wedstrijd tegen 

elkaar spelen. In team 2 speelden Jack Zeilstra, 

Daan de Jong, Jelle Bergsma en Freek Leistra; het 

derde team werd bemand door Fons Joormann, 

Douwe Galama, Frits Hoogvorst en Mon Bonte. 

 

Jack Zeilstra speelde aan bord 1 tegen Fons 

Joormann  in een mooie gelijk opgaande strijd 

verloor Fons een loper deze voorsprong gaf Jack 

(het jongste lid van de club en zo langzamerhand 

een geduchte tegenstander) niet meer weg. 1-0    

Daan de Jong speelde aan bord 2 tegen Douwe 

Galama, Douwe speelde aanvankelijk een beste 

partij kwam 4 pionnen voor; Daan bleef ondanks 

deze achterstand knokken en worstelen zijn 

stukken kregen veel ruimte door het ontbreken 

van die pionnen, Douwe had zijn toren niet 

ontwikkeld en baalde stevig toen hij toch nog 

moest verliezen. 2-0.   

 

Jelle Bergsma speelde aan bord 3 tegen Frits 

Hoogvorst na een penning op de dame werd Frits 

langzaam aan gesloopt hij raakte veel materiaal 

kwijt en moest opgeven. 3-0   

Op het laatste bord speelde Freek Leistra tegen 

Mon Bonte. Het werd een mooie strijd met twee 

gelijkwaardige tegenstanders, toch wist Freek in 

het eindspel een voorsprong te nemen en werd de 

eindstand 4-0 voor het tweede team.

 

Nederlaag voor eerste team Schaakclub Bakkeveen 
 

Op 16 november trad Schaakclub Bakkeveen in de 

1e Klasse B van de Friese Schaakbond aan tegen 

Schaak Combinatie Leeuwarden – 1. De 

Leeuwarders, die in de klasse al aan kop gingen, 

hadden maar weinig moeite met de Opsterlanders. 

Het werd 7-1 voor de bezoekers.  

 

Schaak Combinatie Leeuwarden stond al snel na 

het door teamcaptain Dirk Müller gegeven 

startsignaal op een aantal borden beter. Dat 

veranderde ook niet. De paar borden waar 

Bakkeveen optisch een voordeel leek te hebben 

werden omgebogen in een gelijkere stand, terwijl 

daar waar het aanvankelijk gelijk op ging de 

punten uiteindelijk óók bij de bezoekers terecht 

kwamen. De uitslagen waren: 

 

Bord 1: Bauke Hoogstra- Zahid Dzaferspahic 0-1 

Bord 2: Jaap Weidema-  Jaap Bleekveld 0-1 

Bord 3: Menno Peter v.d. Meer-  

  William Cornelissen 0-1 

Bord 4: Gerrit Meppelink- Theo Jellesma 0-1 

Bord 5: Dirk Müller-  Michiel Takkebos 0-1 

Bord 6: Robin Baines-  René Wolfslag        ½-½  

Bord 7: Anne van Streun- Irfan Nijemevic 0-1 

Bord 8: Ben de Vries-  Peter Brouwer        ½-½   

 

Hoewel Bakkeveen vóór de wedstrijd gezien de 

ratingverhoudingen op de borden (4 partijen 

duidelijk in het voordeel van Leeuwarden, 4 in het 

voordeel van Bakkeveen) een mildere uitslag had 

mogen verwachten, maakte SC Leeuwarden deze 

avond als collectief gewoon heel weinig fouten. De 

punten gingen dan ook terecht mee naar het 

Noorden. 

 

De schakers van Bakkeveen spelen 13 december 

a.s. weer. Dan staat een uitwedstrijd tegen 

Westergoo 2 in Bolsward op het programma.  

 

Daarvóór spelen de Opsterlanders op 23 november 

thuis voor de Friese Beker tegen een viertal van 

Emanuel Lasker uit St. Annaparochie. Het gaat dan 

om een plaats in de kwartfinale. Als dat lukt zou 

dat de tweede keer achter elkaar zijn voor SC 

Bakkeveen, dat vorig jaar via het eveneens sterke 

Sneek in de kwartfinale kwam. 

 

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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Beker krimi voor Schaakclub Bakkeveen 

 

Op 23 november ontmoetten de schakers van 

Bakkeveen het bekerviertal van Emanuel Lasker uit 

St. Annaparochie. Het was een ontmoeting voor de 

2e ronde van de Friese Beker. Beide ploegen waren 

volledig aan elkaar gewaagd, zodat een heuse 

barrage nodig was. Omdat ook daar geen 

beslissing viel moesten de bekerreglementen van 

de Friese Schaakbond uitkomst bieden. Op grond 

daarvan ging het team van Emanuel Lasker verder 

omdat men meer punten scoorde dan de Feansters 

op de hoge borden. 

 

Voor schaakclub Bakkeveen begon de wedstrijd 

niet goed. Aan bord 2 had Dirk Müller met zwart 

een paard-zet van zijn tegenstander Johnny 

Diekstra verkeerd ingeschat en daardoor al vroeg 

een toren tegen een paard verloren. Gelukkig 

hadden de andere Bakkeveen-spelers een beter 

begin. Op bord 1 speelde Robin Baines een 

spannende partij met wit tegen Thys Tuinstra. 

Hoewel Tuinstra met zware stukken aanviel op 

Robin’s koningsstelling leek daar niet veel aan de 

hand. Gerrit Meppelink was op bord 3 met wit 

tegen Mark Kolthof uitstekend uit de startblokken 

gekomen. Goed omgaan met zijn betere positie 

was de uitdaging. Op bord 4 was Ben de Vries op 

het laatste moment ingevallen voor Milan Heller. 

Met de zwarte stukken had Ben al snel tenminste 

gelijkwaardig spel gekregen tegen Jan Wijma. 

 

Toen de avond vorderde werd duidelijk uit het 

verloop van de partijen dat het wel eens een ‘close 

finish’ zou kunnen worden. Op bord 1 was Robin in 

de tegenaanval gegaan in een lang niet veilige 

stelling, ging op bord 2 Dirk langzaam-maar-zeker 

met de nodige strijd ten onder, kon Gerrit op bord 

3 de partij vermoedelijk binnen niet al te lange tijd 

afmaken, terwijl Ben op bord 4 tenminste een 

remise binnen handbereik had. Een prognose voor 

een 2-2 gelijkspel leek heel waarschijnlijk. Zo 

kwam het, met wat kleine mutaties, aan het einde 

van de avond dan ook: Verlies voor Bakkeveen op 

de borden 1 en 2, winst op de borden 3 en 4. Dit 

betekende een barrage, waarin dezelfde spelers 

met verwisselde kleuren en sterk verkorte 

bedenktijd nogmaals tegen elkaar aan moesten 

treden.  

 

Ook dat bracht diep in de avond echter niet de 

gehoopte beslissing. Ben de Vries (op 4) en Dirk 

Müller (op 2) wonnen hun barrage partijen terwijl 

die van Robin Baines (op 1) en Gerrit Meppelink 

(op 3) nipt verloren gingen. Na verlenging en meer 

dan 4 ½ uur schaken bleef daarmee de stand 

tussen Bakkeveen en Emanuel Lasker op 4-4 

steken. Aangezien de club uit St.Anna in de 

reguliere speeltijd op de borden 1 en 2 had 

gewonnen en Bakkeveen op de borden 3 en 4 werd 

het recht om naar de volgende ronde te gaan 

reglementair  toegekend aan de bezoekers.  De 

behaalde punten op de hoge borden zijn dan 

beslissend. 

 

Dit was bitter voor de schakers uit Bakkeveen: 

Meer dan goed partij gegeven, niet verloren,  maar 

toch niet verder. Zo eindigde het bekeravontuur 

voor SC Bakkeveen dit jaar in de 2e ronde en kon 

het team van Emanuel Lasker door naar de 

kwartfinale. 

 

Door: Dirk Müller 

 

Bakkeveen tegen Hynste Sprong 
 

Dinsdag 22 november 2016 speelde het 2e team 

van Bakkeveen tegen Hynste Sprong in Sint 

Nicolaasga. 

 

Jack Zeilstra aan bord 1 tegen Sjef de Leyer 

begon de partij met een paard opening, pf3, en 

kwam een pion en een stuk voor te staan maar 

Sjef verdedigde zich taai en Jack gaf zijn Dame 

weg voor een toren. Hij stond verder niet slecht 

en bood remise aan die Sjef accepteerde ½ - ½ . 

 

Daan de Jong tegen naamgenoot Thijs de Jong 

aan bord 2 had een degelijke opening en een 

mooie partij waar weinig werd weggegeven en 

was spannend tot op het eind. Thijs had in het 

begin een vrij grote kans op een pionnetje meer, 

maar gelukkig voor Daan greep hij deze kans 

niet. Het eindspel werd ingezet met toren en 

Dame. Door een toren offer van Daan kwam zijn 

Dame vrij te staan en had vrij spel op de Koning 

aanval waarna het in twee zetten mat kwam te 

staan voor Thijs. Knap gespeeld Daan. Punt 

terecht verdiend. 

Berend Joustra aan bord 3 tegen Piet Keegstra 

kwam goed uit de opening en kwam al gauw een 

paard voor en even later nog een paard en een 

loper maar in het midden- en eindspel verloor hij 

de winst en kwam de opponent zelfs een pion 

voor. Maar de druk werd opgevoerd en de 

tegenpartij kreeg eeuwig schaak, ook remise . 

½-½  

Freek Leistra aan bord 4 tegen Harm Hania 

had een spannende partij en ook in het 

middenspel. Het ging lang gelijk op maar de 

tegenpartij had de meeste aanval en Freek 

moest opgeven want Harm had een betere 

positie het was niet meer te houden. 

Eindresultaat 2-2 
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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 

62 www.bakkeveen.nl 
Regelaar van fotokerstpuzzel 2016 op 

www.bakkeveen.nl  

Jan van Dalen 06 5117 5883 

info@bakkeveen.nl 

 

Ea sjoch 'k jim wer 
 

Ea sjoch 'k jim wer, miskin hjir, miskien dêr, 

mar der komt in dei dat ik wer by jim bin. 

 

Gjin soarch en noed, mar set troch en hâld 

moed. Nei in tongerbui wurdt elke loft wer 

skjin. 

 

Seisto de lju dysto sjochst en de groetnes 

dochst, dat it goed mei my giet. 

 

Rop se allegear ta, dat ik ôfskie nommen ha 

mei in laits en in liet. 

 

Ea sjoch 'k jim wer, miskien hjir, miskien dêr, 

mar derkomt in dei dat ik wer by jim bin. 

 

We 'll meet again.  

Fryske bewurking:  Appie 

 

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. 

 

We wensen alle lezers prettige kerstdagen en 

een voorspoedig en vooral gezond 2017 !! 

De vrijwilligersbijeenkomst van de 

Slûswachter/website is op vrijdagavond 6 

januari vanaf 18 uur in De Brink. Iedereen 

ontvangt hiertoe bericht. 

 

Namens alle medewerkers van Slûswachter en 

Bakkeveen.nl 

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 

 

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 21. 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

Kerstpuzzel 
 

Al sinds 2002 wordt er jaarlijks een 

fotokerstpuzzel op www.bakkeveen.nl 

gepubliceerd. De bedoeling is dat kerstversiering 

van enkele woningen in Bakkeveen op de foto 

wordt gezet en op bakkeveen.nl geplaatst. 

Deelnemers moeten op zoek en de juiste woning 

raden (of opzoeken). Er zijn fraaie geldprijzen 

beschikbaar. 

Echter: we zoeken een nieuwe vrijwilliger die de 

foto’s wil maken en publiceren? En zo mogelijk 

ook de prijzen vast wil stellen en uitreiken.  

 

Belangstelling? Bel Jan van Dalen 06 5117 5883 

of mail info@bakkeveen.nl   

 

 

Kerstwandeling 
 

Op 2e kerstdag wordt weer de traditionele 

kerstwandeling gehouden. Voor de 41e maal kun 

je op 2e kerstdag een lekkere wandeling maken 

door de omgeving van Bakkeveen. Er kan 

gekozen worden uit afstanden van 5, 7, 10 en 

15 km. De start is tussen 10 en 14 uur bij 

Dúndelle. Onderweg weer een gezellige koek en 

zopie.  

Er is ook een gratis puzzel aan de 

kerstwandeling verbonden. Hoofdprijs: 

luchtballonvaart voor 1 persoon. 

Meer info: www.kerstwandeling.org 
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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


64 
 

   
 

 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. 


