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Koningsdag 2017: nieuwe organisatie, andere invulling ?!  

Vrijmarkt blijft ! 
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Officiële mededelingen van verenigingen 

uit Bakkeveen en omstreken. 
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De Slûswachter 
 

Voor je ligt alweer de 4e Slûswachter van het seizoen. Vol met voorjaarsactiviteiten, daarom een lange 

agenda. Het eerste grote buitenevenement is afgelopen zaterdag geweest: vlooienmarkt. 426 

standhouders vertrouwden het weer. De verwachte regen kwam in redelijk grote hoeveelheid (ruim 6 

mm) rond 14 uur. Toen was de markt gelukkig al afgelopen… 

Veel leesplezier          Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

Wo 5 apr Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur 29 

Wo 5 apr Speel-o-theek: uitleen van 15:15 tot 17:30 in Dúnhoeke. --- 

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

Vr 7 apr Haak- en breicafé. Dorpscafé De Brink, 10 uur 49 

Zo 9 apr It Fryske Gea: Wandelexcursie “voorjaar op de heide”. 10 uur (aanmelden !) Web 

Zo 9 apr Tennis: Open dag voor jeugd en volwassenen. Tenniscomplex, vanaf 11 uur  

Ma 10 apr Herdenking monument Allardsoog, 14 uur 18 

Ma 10 apr Toneel vereniging Nij Bigjin: Ledenvergadering. Dorpscafé De Brink, 20 uur --- 

Di 11 apr Fr. C.P.B. : Paasliturgie. De Mande, 19:30 uur --- 

Wo 12 apr Sociëteit 55+: Accordeon en zang. Dúndelle, 14 uur 19 

Wo 12 apr Voetbalvereniging: introductie Kaboutervoetbal. 16 uur. 41 

Do 13 apr Natuurvereniging: Ledenvergadering, daarna lezing weidevogels. Dúnhoeke, 20 uur  35 

Vr 14 apr Goede Vrijdag --- 

Ma 17 apr 2e Paasdag  (open dagen campings Bakkeveen e.o.) --- 

Di 18 apr Natuurvereniging: excursie naar Merskenheide, 19 uur vertrek 32 

Wo 19 apr Zonnebloem. Vaartocht vanuit Drachten (aanmelden !) --- 

Wo 19 apr Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur 29 

Do 20 apr Vrouwen van Nu. Vluchtelingenwerk. Dúndelle, 19:45 uur 49 

Za 22 apr Meivakantie ( t/m 30 april) --- 

Zo 23 apr Lammetjesdag bij schaapskooi It Fryske Gea, Allardsoog. 12-16 uur Web 

Di 25 apr Historische vereniging: Historische foto’s bespreken. Dúnhoeke, 13:30 uur 47 

Di 25 apr Natuurvereniging: excursie naar Landgoed Slotplaats, 19 uur vertrek 32 

Wo 26 apr Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur 29 

Do 27 apr Koningsdagactiviteiten. Dúndelle, 9:30 – 12 uur 15 

Do 27 apr Zwembad, seizoensopening. 13 uur 27 

Di 2 mei Natuurvereniging: excursie naar Wijnjeterper Skar, 19 uur vertrek 32 

Wo 3 mei Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur 29 

Wo 3 mei Speel-o-theek: uitleen van 15:15 tot 17:30 in Dúnhoeke. --- 

Do 4 mei Laatste dag inzenden kopij Slûswachter maand mei --- 

Vr 5 mei Haak- en breicafé. Dorpscafé De Brink, 10 uur 49 

Za 6 mei Vlooienmarkt 7 – 13 uur 62 

Di 9 mei Gem Opsterland: fietsinformatiedag ouderen. Frieschepalen, 8:45 uur (aanmelden) --- 

Di 9 mei Natuurvereniging: excursie naar Fochteloërveen, 19 uur vertrek 32 

Wo 10 mei Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur 29 

Wo 10 mei Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Do 11 mei ANBO-uitje.  Reis met de bus door Groningen. 14 

Vr 12 mei Zorgplein 2017.  Schoolpleinen, 14-17 uur 25 

Za 13 mei 3 Provinciën Wandeltocht. Start/finish bij Dúndelle. 8-14 uur   Web 

Wo 17 mei Sociëteit 55+: Seizoensreisje 19 

Wo 17 mei Vrouwen van Nu: Dúndelle, 14:30 uur.  Seizoensafsluiting 49 

Za 27 mei Crea- & smulmarkt in centrum Bakkeveen.  www.bakkeveen.nl/crea  Web 

 

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

Géjanna de Haan Secretaris 06-1551 4427 Appie Dekker Lid 541245 

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

Nienke Okkema Lid 06-2506 0866    

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

Vorige keer had ik het over de verkiezingen. De 

opkomst in Bakkeveen was hoog. Dat wijst er maar 

weer eens op hoe betrokken onze inwoners zijn als 

er werkelijk wat te kiezen valt. Ook jong 

volwassenen namen de moeite om (voor de eerste 

keer?) hun stem uit te brengen. Tot voor de deur 

van het stembureau verdiepten sommigen zich nog 

in de keuze die ze, eenmaal binnen, zouden 

maken. Compliment voor hen die zich betrokken 

voelen en mee willen denken over hun toekomst. 

 

ALV 2017 

We hebben als bestuur van PB verantwoording 

afgelegd aan onze leden op de Algemene 

Ledenvergadering van 22 maart 2017.  

We hebben laten zien en toegelicht wat we het 

afgelopen jaar allemaal gedaan hebben en 

tegelijkertijd hebben we vooruit gekeken naar het 

komende jaar. Om dit te tonen waren 4 bladzijden 

nodig, daaruit blijkt wel dat we zeer actief bezig 

zijn. De penningmeester en daarmee het bestuur is 

decharge verleend, wat betekent dat het financiële 

verslag 2016 goedgekeurd is.  

We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we 

goed bij kas zitten, dat schept mogelijkheden voor 

uitgaven die het dorp ten goede komen.  

Extra aandacht is gevraagd voor het 

Dorpsbudget. Ook hier zit aardig wat geld in kas, 

dat we graag willen besteden. Daarom willen we u 

vragen om goede, en passende aanvragen voor 

dit budget in te dienen. 

Een uitgebreid verslag van deze vergadering wordt 

gepubliceerd in de Slûswachter van mei, zodat u 

kennis kunt nemen van wat er allemaal besproken 

is.  

 

Na de pauze stond op de agenda het punt:  

 

Kan en wil Bakkeveen een duurzame energie 

visie ontwikkelen? 

Het plan tot een eventuele aanleg van een 

zonnepark aan de rand van Bakkeveen, afgezien 

van het feit hoe men tegenover dit plan staat, 

heeft ons met de neus op de feiten gedrukt dat het 

verstandig is om na te denken over duurzaamheid 

en duurzame energie.  

Vanuit Netwerk Duurzame Dorpen gaf Lucy 

Gelderblom een interessante presentatie. 

Eerst ging ze in op het begrip DUURZAAMHEID. 

Wat is duurzaamheid nu eigenlijk en en hoe 

kunnen wij als dorp hier handen en voeten aan 

geven en zelf bijdragen aan het verduurzamen van 

onze eigen leefomgeving. Lucy hanteert de 

methode 5xBeterBezig, die bevat 5 

duurzaamheid-spelregels:   

1. Zorg voor jezelf en voor elkaar 

2. Slim met spullen en materialen 

3. Slim met energie en water 

4. Denk gifvrij 

5. Ruimte voor de natuur. 

Dit zijn allemaal punten waar we zelf mee te 

maken hebben en waar we, als we dit willen, ook in 

Bakkeveen op kleine schaal mee aan de slag 

kunnen gaan. 

Lucy vertelde dat in het dorp Heeg, vergelijkbaar 

met Bakkeveen, ongeveer net zo groot en waar 

recreatie ook een grote rol speelt, een aantal leuke 

projecten zijn gestart in het kader van 

Duurzaamheid. Ze noemde als voorbeelden: een 

liftpaal waar dorpsbewoners met elkaar kunnen 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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meeliften, dorpstuin, aankleding tuin rondom het 

bejaardenhuis en een energie coöperatie die alle 

vormen van energiebesparing verkent.  

 

Op de avond zelf bleek al dat, voor enkele van die 

voorbeelden, ook hier belangstelling en 

enthousiasme bestaat, en er werden ook al 

initiatieven genoemd.  

Het zou mooi zijn als inwoners hiermee aan de slag 

willen gaan, of in samenwerking met verenigingen 

in het dorp. Iedereen kan voor zichzelf beginnen 

met duurzaamheid, alle beetjes helpen. Maar willen 

we in dorpsverband iets doen, dan zijn er 

vrijwilligers nodig die dit met elkaar willen 

bedenken en oppakken.  

 

Als er al inwoners zijn die zin hebben om mee te 

doen om duurzaamheid in Bakkeveen handen en 

voeten te geven, dan kunt u zich bij ons melden.  

Voor wie graag verdere informatie wil over de 

presentatie van Lucy en hoe dit in Heeg in zijn 

werk gaat en over het begrip duurzaamheid kunt u 

de websites: “DuurzaamHeeg.nl” en 

“bleiblom.nl”, raadplegen. 

 

Textiel verzamelen huis aan huis. 

Ook dit gaat over duurzaamheid, immers 

gescheiden inzamelen van afval.  

Op maandag 3 april is er weer textiel ingezameld 

door de gemeente. In de week daarvoor hadden 

bezorgers van de Slûswachter de textiellabels, huis 

aan huis binnen de bebouwde kom, rondgebracht. 

Hiervoor krijgt PB Bakkeveen een financiële 

vergoeding van ongeveer €330 per kwartaal. Dit 

bedrag wordt afgeleid van de inkomsten van oud 

papier en dit kan variëren. Het was nu de beurt 

van PB, wij doen dit met toerbeurt met de 

(voorheen) Hervormde Gemeente Opsterland-

Noord, en beiden krijgen elk kwartaal een 

vergoeding.  

 

Voortgang bijstelling Dorpsvisie. 

Op de ALV zijn de uitkomsten van de enquêtes van 

3 werkgroepen “Wonen”, “Recreatie” en 

“Voorzieningen” gepresenteerd. Deze enquêtes zijn 

verschenen in de vorige Slûswachters en ook op de 

website bakkeveen.nl.  

Het aantal mensen dat de enquêtes heeft ingevuld 

liep uiteen, en was als volgt: 

“Woningbouw algemeen” scoorde het hoogst met 

88 ingevulde enquêtes. Voor “Woningbehoefte 

senioren” waren dat er 30; voor Recreatie kwamen 

26 meldingen en voor Voorzieningen 18. 

 

Veel mensen hadden de moeite genomen reacties 

te geven in de vorm van tips en aandachtspunten. 

Al met al zijn dat er veel en de komende tijd zullen 

de werkgroepen aan de slag met het verwerken 

van deze reacties, waarna er toegewerkt kan 

worden naar een eindverslag.  

 

PB heeft de resultaten van werkgroep De Brink tot 

nu toe, besproken met een delegatie van B&W, en 

heeft hen gevraagd of er vanuit de gemeente 

ambtelijke ondersteuning kan komen bij het maken 

van verdere toekomstplannen voor de aanpak van 

De Brink en de wegen en het gebied in de nabijheid 

van De Brink. De Gemeente staat hier in eerste 

instantie positief tegenover en bekijkt wat de 

mogelijkheden zijn en zal ons hierover antwoorden. 

 

Werkgroep Overlast. 

Deze werkgroep komt geregeld bijeen om vinger 

aan de pols te houden over zaken van overlast en 

hoe dit te voorkomen of te verminderen. 

Verschillend instanties doen mee met deze 

werkgroep, overheidsinstanties, en andere 

betrokkenen. Ondeugend zijn we allemaal wel eens 

(geweest), maar als het ontaardt in vernielingen en 

intimidaties wordt het een ander verhaal.  

 

Whats app groepen. 

PB wil wijzen op de mogelijkheid tot het oprichten 

van whats app groepen, met als doel elkaar te 

waarschuwen en bij te staan in geval van onraad in 

de brede zin van het woord. Wij weten dat er 

enkele buurtverenigingen zijn die dit inmiddels 

gerealiseerd hebben.  

Mochten er meer mensen belangstelling voor 

hebben dan willen wij u daarover wel informeren 

en op gang helpen. 

 

Gebruik van groenstroken in De Singels. 

De Gemeente heeft ons ingelicht over de 

burgerinitiatieven van bewoners aan De Singels. 

Aanleiding is de verkoop van snippergroen aan 

enkele bewoners. Buren komen nu met nieuwe 

ideeën over het gebruik en inrichting van de 

groenstroken aldaar. De Gemeente verwelkomt 

initiatieven en vraagt om een breed gedragen plan 

dat komt van de buurt (Kreft van het Mienskip). 

Het plan moet voldoen aan de kaders die daarvoor 

van toepassing zijn. Speelelementen moeten onder 

een (speeltuin)vereniging of stichting vallen. 

 

Er zijn meer speeltuinverenigingen in het dorp, 

helaas niet allen meer actief. Een prachtige 

speeltuin is die aan de Nije Buorren, die wordt 

onderhouden door de ouders en de buurt. Ze 

zorgen ook zelf voor financiering. Petje af voor 

deze speeltuinvereniging. Ik kan iedereen 

aanraden daar eens te gaan kijken hoe dit er bij 

ligt en hoe mooi dit onderhouden wordt en hoe 

graag de kinderen hierin spelen. Dit zou een 

voorbeeld kunnen zijn voor andere 

speeltuinverenigingen.  

 

Jannie Tjassing

  

http://bleiblom.nl/
http://bakkeveen.nl/
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Houthandel Waskemeer 
  

Vuren hout 
 SLS kopmaat 38*89 mm, € 1,25/m (lengtes van 600 cm 

voorraad) 

 SLS kopmaat 44*69 mm,€ 1,20/m (lengtes van 540 cm 

voorraad) 

 Goede kwaliteit panlatten, kopmaat 21*48 mm, € 0,42/m 

(lengtes van 540 cm voorraad) 

 

Plaatmateriaal 
 OSB-3 platen, dikte 9 mm, plaatafmeting 2800*1198 mm: 

per stuk € 11,00 (voorraad) 

 Underlayment platen, plaatafmeting 2440*1220 mm: per stuk € 28,00 (voorraad) 

  

Op aanvraag meerdere kopmaten, plaatmateriaal, gipsplaten, isolatie leverbaar 

  

Tuinhout 
Geïmpregneerde planken, kopmaat 16*140 mm, per meter: € 1,00 (op bestelling) 

lengtes 3000 / 3600 / 4000 / 5000 mm mogelijk 

  

Bestellingen of prijsaanvragen  

 per mail naar: info@handelsondernemingvisser.nl  

 of telefonisch maandag t/m donderdag vanaf 17.00 tot 21.00 uur  

 vrijdag en zaterdag gehele dag 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig. 

Houthandel Waskemeer 
Compagnonsweg 22 8434 NW 

E-mail: 

info@handelsondernemingvisser.nl 

Tel: 06-43507998  

Openingstijden:  

 vrijdag en zaterdag van 8.00 tot 

18.00 uur 

 overige dagen: 's avonds op 

afspraak 

Bezorgen gratis binnen straal van 10 

kilometer, daarbuiten in overleg 

 

mailto:info@handelsondernemingvisser.nl
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Bij ons in het Dorp … 

Jan Noordman of 

“Hoe is het verder gegaan met de 

broeder van Bakkeveen” 

 
Het heeft de nodige moeite gekost om de 

hoofdpersoon van deze keer te bewegen om mee 

te werken. “Ik kan mij niet voorstellen, dat iemand 

in Bakkeveen belang heeft bij mijn verhaal en als 

ik al meewerk dan wil ik in geen geval mijn foto in 

het blad. Oh ja en als ik het verhaal goedkeur, dan 

kun je daar als ondertitel misschien bijzetten “Hoe 

het de wijkverpleegkundige van Bakkeveen verder 

verging”. 

 

 
 

Het is dus gelukt en ik hoop dat ik in mijn bijdrage 

het boeiende gesprek met Jan Noordman goed kan 

weergeven. Jan is een onderhoudend causeur, die 

van veel dingen de humoristische kant ziet, maar 

ook heel serieus over zijn werk kan praten. Werk 

dat inmiddels voor hem een aantal maanden 

verleden tijd is.  

 

Jan werd als boerenzoon geboren in het 

Overijsselse Heino aan het Overijsselsekanaal, 

waar hij ook zijn jeugd doorbracht. Hij was de 

oudste zoon en dat had toen consequenties, want 

je was ook degene die moest meehelpen op de 

boerderij. Dat had onder andere als gevolg dat hij 

niet bij de voetbal kon. Hij wilde graag voetballen 

bij Hoonhorst de plaatselijke club. Hij droomde wel 

eens van voetballen bij Go Ahead, een club die hij 

nog steeds een warm hart toedraagt. Als jonge 

jongen was hij al een vaste bezoeker en nog 

steeds herinnert hij zich het vuurwerk. 

 

Toen onlangs Go Ahead een punt pakte bij 

Heerenveen hinkte hij, wat zijn gevoelens betreft 

op twee gedachten. Jan beleeft voetbal als voetbal, 

maar ook als evenement en onderdeel van een 

cultuur. Hij vertelt enthousiast over zijn bezoek 

aan de wedstrijd Atletico Madrid tegen Celta de 

Vigo, onoverdekt en in de regen. Ook was hij in 

Rome in het stadion, waar hij werd overdonderd 

door de vurige tivosi en daar leerde hij ook het 

Italiaanse woord “tira” , dat schieten betekent. De 

sfeer en de mensen in de grote stadions is voor 

Jan smullen. 

 

Vader had een gemengd bedrijf kippen en 

fokvarkens, hij leverde broedeieren. Nu worden 

eieren automatisch gestempeld, toen moesten de 

eieren nog met de hand van een stempeltje 

worden voorzien. Uiteraard liepen er hanen bij de 

kippen (één haan op 13 kippen) en de hanen 

konden ontzettend kwaad zijn. Hanen vielen soms 

de kinderen aan. Vader had later koeien en 

fokzeugen voor de biggen. 

 

Maar boer is Jan niet geworden. Hij ging op naar 

de MULO en later naar de Middelbare 

Landbouwschool in Raalte. De liefde voor de 

natuur is hem daar bijgebracht door een van zijn 

leraren: meneer Kuijper. Toen hij 16 was kreeg hij 

als beloning voor zijn werk op de boerderij een 

echte “Kreidler” brommer. Jan was in die tijd een 

jongen, die wel opviel door zijn kapsel, later 

kwamen daar nog zijn mooie lange oorbellen bij. 

 

Op zijn 18e ging hij werken in het ziekenhuis in 

Almelo. Jan was werkzaam op de operatiekamer en 

volgde daar de opleiding als operatieassistent. Dit 

betekende ook dat hij zijn militaire dienst 

doorbracht in het militair hospitaal in Utrecht. Jan 

wilde 2 dingen niet: niet naar Duitsland en geen 

rang. Eigenlijk wilde hij liever helemaal niet, want 

hij had een pacifistische inslag. Hij denkt dat 

doordat hij de correspondentie met de Russische 

ambassade op zijn bed liet slingeren, legering in 

Duitsland en een militaire rang heeft voorkomen. 

 

Na zijn militaire diensttijd (1973) ging hij aan de 

slag als verpleger in het ziekenhuis in Zwolle en 

volgde daar ook de opleiding voor verpleger. 

Ziekenbroeders waren in die tijd niet dik gezaaid. 

In dat ziekenhuis werkte ook zijn huidige vrouw 

Hermien. Liefde op het eerste gezicht was het niet, 

want het duurde een aardig tijdje voordat Jan de 

stoute schoenen aantrok en haar vroeg. 

 

Toen hij 24/25 jaar was maakte hij de overstap 

naar verpleger in de psychiatrie in Zuidlaren. Daar 

volgde hij de opleiding van psychiatrisch 

verpleegkundige (verpleegkunde B). 

Verpleeginrichtingen zoals destijds Zuidlaren en in 

Friesland (Franeker) zijn er niet meer. Toen 

woonden de patiënten op het terrein van de 

stichting, maar die mogelijkheden zijn nu vrijwel 

weg, “ontmanteld” zoals Jan dat zegt. 

 

Er lijkt ten aanzien van deze mensen ook minder 
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tolerantie in de samenleving. “Vroeger had je toch 

in elk dorp wel een paar zonderlingen, die door de 

gemeenschap volledig werden geaccepteerd en er 

bij hoorden. Het lijkt wel of ze minder gewenst 

zijn. 

  

Door de ontwikkeling, dat mensen meer aan hun 

lot worden overgelaten, geven deze soms zeer 

verwarde mensen ook ernstige overlast.” Jan 

vertelt dat één van zijn patiënten in Zuidlaren, de 

kanarie probeerde in brand te steken door een 

aansteker onder de kooi te houden. Dit soort 

dingen gebeurt nu ook, maar dan meestal zonder 

direct toezicht en dan soms met ernstige gevolgen. 

Mensen in een psychose doen soms hele rare 

dingen. 

 

Jammer genoeg vervreemden wij van mensen met 

een bijzonder gedrag. “Het is juist wat mij boeit” 

zegt Jan. Jan hoopt van harte dat er in de 

toekomst meer geld gaat naar dagvoorzieningen 

en beschermd werk. ( Op de maandag dat ik dit 

interview aan het papier toevertrouw staat er in de 

krant dat een verwarde man zijn huis in brand 

heeft gestoken.)  

 

In 1983 werd Jan wijkverpleegkundige In 

Bakkeveen. Nije Buorren 29 was het 

consultatiebureau en Jan had daar ook het 

magazijn. Over deze periode wil Jan, vanwege 

allerlei privacy aspecten niet zoveel vertellen. Wel 

zegt hij dat de dorpen waar hij werkte nogal 

verschillend reageerden op de “wijkverpleger” in 

plaats van een “wijkverpleegster”. Er was een 

duidelijk verschil in acceptatie in Bakkeveen, 

Frieschepalen en Siegerswoude. Duidelijk was wel 

dat je je niet kon veroorloven om ’s nachts laat 

over straat te lopen. Die sociale controle was er 

wel. 

 

In 1989 werd in Bakkeveen een eigen wijkgebouw 

gebouwd aan de Merskekamp (naast de tandarts). 

Jan merkt op dat dit eigenlijk zonder veel 

onderzoek is gebeurd. Het nieuwe gebouw is dan 

ook maar 2½ jaar in functie geweest, toen werd 

het vanwege de centralisatie in de hulpverlening 

gesloten. 

 
Het kruisgebouw in aanbouw 

 

 

 
De onthulling van het groene kruis op het nieuwe 

kruisgebouw. 

 

Kort na de opening van het nieuwe kruisgebouw 

ging Jan werken als leidinggevende in Haren gaan 

werken, daarna als maatschappelijk werker in 

Assen. De steeds aanhoudende veranderingen in 

de zorg en daarmee samenhangende 

reorganisaties speelden Jan parten in Assen. Toen 

hij dan ook van de extramurale zorg (zorg 

verlenen buiten een instelling) moest overstappen 

naar de intramurale zorg (zorg binnen de muren 

van de inrichting) hield hij het daar voor gezien.  

Hij ging in 2003 aan de slag bij GGZ in 

Leeuwarden, afdeling ouderen en de laatste 4 jaar 

was hij bij een ambulant team in de stad, dat hulp 

gaf aan mensen met een ernstige psychiatrische 

stoornis. Deze mensen werden thuis bezocht. 

 

Jan houdt er niet van en vindt het ook niet passen, 

om over de inhoud van zijn werk te praten, maar 

hij zegt wel dat het werk zwaar was en nog is. 

Er was vrijwel geen dag die routinematig verliep, 

altijd was er weer iets anders.  

 

Werk wat veel energie vroeg waren de mensen, die 

via een dwangprocedure moesten worden 

opgenomen in een inrichting, omdat zij of voor 

zichzelf of voor anderen een gevaar waren. Altijd 

werd geprobeerd de patiënt te overreden,  dat 

lukte ook vaak, maar soms waren ze voor geen 
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rede vatbaar en werden gevaarlijk. Dan moest de 

politie, die altijd al werd gewaarschuwd, maar die 

zich afzijdig hield, er soms aan te pas komen.  

In het gesprek veronderstel ik, dat Jan daarom de 

hobby’s heeft, die hij heeft om even los te komen 

van alle narigheid. Ik stelde mij ook zo voor dat 

Jan van alle ellende wel eens wakker lag. 

Jan zegt dat hij ondanks het zware werk eigenlijk 

nooit de problemen mee naar huis nam; welke 

ellendige situatie hij ook tegenkwam zijn nachtrust 

heeft er eigenlijk nooit onder geleden.  

 

Jan heeft, zoals ik al vertelde een aantal hobby’s. 

Hij “vogelt” zoals dat in vaktermen heet met een 

vast clubje (niet alleen mannen) uit Bakkeveen, 

maar ook van andere plaatsen. Mensen van 

verschillende achtergrond, maar wel allemaal 

liefhebbers van de natuur. Zij beperken zich niet 

alleen tot vogels, maar nemen in de wandeling ook 

bloemen en planten mee. Het hele land door 

crossen als er ergens een bijzondere vogel wordt 

gezien doet hij niet direct, maar de Afsluitdijk over 

doet hij wel en hij heeft ook wel eens een bezoek 

gebracht aan de Maasvlakte. 

 

“Vogelen” is in Nederland overigens iets anders 

dan in Vlaanderen, dus het is wel slim dat Jan niet 

heel veel verder gaat dan de Maasvlakte. Ook leeft 

Jan zich uit op zijn volkstuin. Hij geniet van zijn 

medetuinders en van de adviezen, die hij krijgt 

van de oude rotten in het vak. Maar als je per 

ongeluk de zonnebloemen van iemand anders 

afsnijdt, dan kun je je beter maar even gedeisd 

houden. 

 

De vraag is of Jan wel tijd heeft gehad voor zijn 

werk, want hij heeft ook wandelen als hobby. Geen 

kleine stukjes; hij loopt al een paar jaar de 

vierdaagse van Nijmegen. 

 

 
En die loop je niet zo maar, daar gaat een gedegen 

training aan vooraf. Dit jaar heeft hij de winter-

vierdaagse al achter de rug. 

 

Jan, die van mensen en ook van hun verhalen 

houdt, kan hier zijn hart ophalen, er is altijd wel 

gespreksstof. Achter op de rugzakken van mensen 

zitten haast altijd wel plaatjes, die aanleiding 

geven tot gespreksstof. Jan heeft zelf een Friese 

vlag op zijn rugzak staan en wordt dus met grote 

regelmaat in het Fries aangesproken. Als hij dan 

zegt dat hij geen Fries spreekt (overigens wel 

verstaat) dan snappen de echte Stânfriezen daar 

helemaal niks van. Het is geweldig om dit 

evenement mee te maken. Je moet heel vroeg 

opstaan, een dag lopen en aan het eind van de 

vier dagen ben je “moe en voldaan” en 5 kilo 

lichter. 

Deze zomer gaat hij weer en dan zal na afloop het 

nummer 5 op zijn lint prijken. 

 

Jan, 5 kilo afvallen zou voor mij prima zijn, maar 

de vierdaagse “nee dank je wel”. Misschien kunnen 

wij samen eens gaan “vogelen” maar ik moet thuis 

vast beloven dat wij niet verder gaan dan 

Roosendaal. 

 

Henk Marinus. 
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De kracht van voeding! 

  

Mensen die op zoek zijn naar een ervaren en 

betrokken diëtist, zijn sinds februari dit jaar welkom 

bij diëtist Yteke Hoekstra, werkzaam bij 

Diëtistenpraktijk Janneke Kramer. Yteke heeft een 

spreekuur bij Huisartsenpraktijk Bakkeveen. ’Ik 

werk al langer als diëtist in Leek, Marum en De Wilp. 

Als Friessprekende diëtist heb ik veel zin om aan de 

slag te gaan in Bakkeveen”, vertelt ze. 

Iedereen weet wel wat 

over voeding, maar er 

bestaan ook veel mis-

verstanden. En wat voor 

de één goed werkt, hoeft 

bij de ander niet zo uit te 

pakken. Ieder mens is 

uniek en daarom geef ik 

altijd een persoonlijk 

advies.  

Over een diëtist bestaan 

overigens nogal eens wat 

misverstanden. ‘’Mensen 

koppelen het vaak alleen 

aan overgewicht. Niets is echter minder waar. Ik geef 

ook advies en begeleiding bij diabetes, 

ondergewicht, te hoog cholesterolgehalte, hoge 

bloeddruk, maag- en darmklachten. 

 

Daarnaast heb ik 2016 de opleiding voor 

kinderdiëtist afgerond. Het is – kortom- veel meer 

dan overgewicht alleen’’, zegt Yteke. 

  

De werkwijze van Yteke is helder. ‘’Tijdens het eerste 

consult neem ik uitvoerig de huidige situatie door. Er 

wordt gekeken naar persoonlijke wensen en 

doelstellingen. Vervolgens wordt ook het eetpatroon 

doorgenomen en wordt aandacht besteed aan 

lichaamsbeweging en levensstijl. Vervolgens stel ik, 

natuurlijk in overleg, een persoonlijk behandelplan 

op. Daarna zullen er – afhankelijk van de behoefte- 

één of meer vervolggesprekken plaatsvinden. Ook 

telefonische en e-mailconsulten maken deel uit van 

de begeleiding’’, vertelt Yteke. 

Begeleiding door een diëtist wordt vergoed vanuit 

de basisverzekering. 

  

Voor informatie en het maken van een afspraak:  

06-147 96 790  

www.jannekekramer.nl  

yteke@jannekekramer.nl.  

  

 

 

Diëtist Yteke Hoekstra 

 

 

http://www.jannekekramer.nl/
mailto:yteke@jannekekramer.nl
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Uit de praktijk van de notaris 
 

Gezinscontract 
Netwerk Notarissen heeft iets nieuws 

ontwikkeld: het gezinscontract. 

 

In een gezinscontract kunnen samengestelde 

gezinnen waarbij beide partners kinderen hebben 

uit een eerdere relatie afspraken vastleggen over 

allerlei zaken. 

Het gezinscontract moet u zien al een aanvulling op 

een samenlevingsovereenkomst of huwelijkse 

voorwaarden. 

 

Wat leg je er in vast? 

In een gezinscontract leg je afspraken vast over 

financiële zaken maar ook over niet-financiële 

zaken, en het stiefouderschap. 

Je kunt er onder meer (aanvullende) afspraken in 

vastleggen over: 

 ouderschapsplannen; 

 gebruik van namen; 

 opvoeding en verzorging van de kinderen; 

 huisregels en huishoudtaken; 

 medische aangelegenheden; 

 verdeling kosten van de huishouding; 

 betalen van bijzondere kosten; en 

 beschrijving eigendommen van de kinderen. 

 

 

 

 

Gezinsvergadering 

Als u het belangrijk vindt dat de kinderen inspraak 

hebben bij de beslissingen die hen ook aangaan 

(vakanties, gezinsactiviteiten, huisregels) dan 

kunnen ook afspraken worden vastgelegd over een 

gezinsvergadering, waarbij ook kinderen stemrecht 

hebben met betrekking tot voorstellen die aan de 

orde komen. Dat lijkt misschien allemaal wat 

overdreven, maar kan de onderlinge band wel 

frishouden en verstevigen. 

 

Meeouderclausule 

Indien een van de partners kinderen uit een 

eerdere relatie heeft adviseren wij u in plaats van 

een gezinscontract een meeouderclausule op te 

nemen in een samenlevingscontract of huwelijkse 

voorwaarden. In die clausule leg je onderling met 

je partner afspraken vast over het meeouder zijn 

van de kind(eren) van je partner. 

 

Checklist 

Wilt u weten of het gezinscontract/ 

meeouderclausule ook handig is in uw situatie?  

Neem dan contact met ons op, wij hebben een 

handige checklist. 

 

 

 

       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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ANBO-nieuws 

Beste mensen,  Vrijdagmiddag hebben we genoten 

van “Spilersnocht ", uit Drachten.  Het accordeon 

orkest speelde vele Friese liedjes die we allemaal 

mee mochten zingen.  Ook waren er enkele 

instrumentale nummers;  al met al een hele 

gezellige afsluiting van ons winter seizoen.   

 

Nu gaan we nog een reisje met fa. Wiebenga 

maken op 11 mei.  We hebben gekozen voor een 

rondvaart door de grachten van Groningen. We 

krijgen koffie met gebak op de boot en na de 

rondvaart wacht ons een diner in Niebert.  Daarna 

rijden we via een mooie route naar Lauwersoog 

waar we kunnen uitwaaien en een visje kunnen 

kopen.   

 

U krijgt van mij voor dit reisje ongeveer 4 of 5 

weken van te voren nog een uitnodiging met alle 

gegevens, maar de datum kunt u vast 

vrijhouden.  11 mei !!!   

Een vriendelijke groet van  

 

Bertie ten Haaf 
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Koningsdag  

in een nieuw jasje!! 
 

Kom je ook?? En laat je verrassen …………… 

 

Wanneer:27 April 2017 

10:00 tot 12:00 

Bij een koningsdag hoort natuurlijk een kindervrijmarkt, 

je bent van harte welkom vanaf 9:30 uur. 

 

Waar: Dúndelle 
Ps: neem je ingekleurde kleurplaat mee, en lever hem in!         

Dan ontvang je alvast een kleinigheidje en wie weet win je wel een mooie prijs!  

Om 12:00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. 
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Daghap
 
Donderdag 6 april Macaroni & salade 

 

Donderdag 13 april Kip-kerry met rijst 

 

Donderdag 20 april Jan Steenschotel 

 

Donderdag 27 april Geen daghap |(Koningsdag) 

 

Donderdag 4 mei Pizza à la Brink 

 

Donderdag 11 mei Sperziebonen ovenschotel  

 

Kosten: € 8,75   =  daghap + toetje 

 

  
Aanschuiven kan vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur. Van te voren aanmelden wordt op prijs 

gesteld. Telefoon 0516-541388, cafedebrink@live.nl of via Facebook 

 

Oant sjen  
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10 april 1945  
De schoolleiding van obs De Oanrin en cbs 

Betrouwen, en alle kinderen die meedoen aan 

de actie “Adopteer een Monument”, 

hebben de eer u uit te nodigen tot het 

bijwonen van de kranslegging  

bij het herdenkingsmonument 

“Verzetstrijders” te Allardsoog op 

maandag 10 april 2017. 

 

Deze kranslegging zal worden gedaan door de 

leerlingen van de groepen 7 en 8 van beide 

scholen. 

 

De plechtigheid zal plaatsvinden op  

maandag 10 april om 14.00 uur bij het 

monument. Er is gelegenheid om het woord te 

voeren indien u dat wenst. 

 

Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een  

kop koffie in obs de Oanrin, Mjûmsterwei 8 te Bakkeveen. 

 

Voor nadere informatie kunt u bellen met: 

Pieter Nauta, cbs Betrouwen, tel.nr.: 0516-541463 

Anky Kerkstra, obs de Oanrin, tel.nr.: 0516-541777  
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Verslag sociëteit 55+ Bakkeveen 
 

Op woensdag 8 maart 2017 hadden we de heer 

Minkema uitgenodigd, die een lezing gaf over “It 

Fryske Hynder”. 

 

Iskje opende de vergadering en stond even stil bij 

het overlijden van Mw. Snip. Fijn dat Mw. Schurer 

er ook weer was. Twee nieuwe leden werden 

hartelijk welkom geheten, te weten Anita Mayer en 

Annie v.d. Linde. 

In de pauze ging er een lijst rond voor ons reisje 

op 17 mei naar het Tapijt museum in 

Genemuiden 

 

Daarna kreeg de heer Minkema het woord. Spreker 

is begonnen als onderwijzer in het basisonderwijs 

en werd later leraar aan een AOC in het 

landbouwonderwijs. Zijn hobby waren paarden en 

specifiek het Friese Paard. 

 

Een paard is al een edel dier, maar het Friese 

Paard is ook een bijzonder dier. Het uiterlijk is 

zwart met korte pootjes, is gemakkelijk in de 

omgang, eerlijk, temperamentvol en gehoorzaam. 

Het dier heeft een sierlijke hoge stap. Is een 

hengst gecastreerd, inmiddels ruin genoemd, dan 

komt er wat meer bruin haar in. Elk paard wordt 

tegenwoordig gechipt. 

 

Het Friese Paard is niet geschikt voor de dressuur, 

het kan niet zo lang alleen op z’n achterpoten 

staan. Het Friese Paard heeft een lange historie; 

het is het enigste oorspronkelijke ras.  In de 

Middeleeuwen was het een ridderpaard. In de 18e 

eeuw kwam het veel voor in Friesland, Groningen 

en Drenthe, daarna kwam er een vervalperiode 

voor het ras. 

 

In 1879 werd het stamboek opgericht om 

uitsterven tegen te gaan. Maar langzamerhand 

ging het steeds slechter. Na 1950 kwam er een 

dieptepunt door de mechanisatie. Nu is het Friese 

Paard heel populair als rijpaard, menpaard , 

tuigpaard; ook als huisdier(in Mantinge is een 

vrouw ,die heeft een Fries paard als huisdier echt 

in huis).  

 

Het Friese Paard wordt momenteel veel gebruikt 

als tuigpaard. Het paard moet hierbij de benen zo 

hoog mogelijk optrekken. De sjees achter het 

paard komt uit de 2e helft van de 18e eeuw. De 

grote witte wielen met 14 spaken en veel snijwerk 

met bladgoud. Hoe meer bladgoud, hoe rijker de 

boer was en hoe meer snijwerk, hoe groter de 

sjees. Vroeger had de sjees vaak zwarte wielen, 

omdat de paden toen niet verhard waren.  

 

In de sjees zitten man en vrouw in Fries kostuum. 

Het paard (of de paarden) lopen voor de sjees in 

een éénspan (vaak het damesnummer), tweespan, 

of klavertje drie. Bij een dubbelspan heb je bij de 

paarden een leider en een volger, de leider moet je 

laten gaan, dan krijg je een éénheid. 

 

Heb je een prijs gewonnen, dan krijgt het paard 

een rozet: in volgorde van 1e t/m 4e prijs in de 

kleuren resp. oranje, rood, wit en groen. De 

kampioen in de sjees krijgt € 100,- + een tegeltje 

of een fotolijstje. 

 

Dan is er ook nog Friese Paarden voor de 

arrenslee, erg populair in Friesland als er ijs ligt.  

Het woord arrenslee komt van Narrenslee, dit 

stamt af van hofnar. Het paard is hierbij mooi 

versierd met hoofdstel dat geboleerd is (met 

bolletjes) heeft een dek op en leidsels in dezelfde 

kleuren, en heeft oogkleppen op, want een paard 

is een vluchtdier. Deze oogkleppen dienen 

derhalve ter bescherming van de man op de slee, 

zodat het paard niet op hol zal slaan. Op de rug 

heeft het paard belletjes. Op het hoofd staat een 

pluim (ook weer in dezelfde kleuren). 

 

Op Prinsjesdag lopen ze ook wel eens voor de 

Gouden Koets. Dan zijn ze eerst 6 weken in de 

stallen bij Paleis ’t Loo. Daarna gaan ze naar Den 

Haag. Reken maar dat er goed geoefend wordt. 

Het was een zeer leerzame, maar ook boeiende 

middag. 

 

Onze volgende middag is op woensdag 12 april 

2017. Dan komen Gea en Gerrit met accordeon 

en zang. 

 

Bent u nog nooit op onze middag geweest, kom 

eens een keertje kijken en de sfeer proeven. 

 

Dit keer is het een lang verslag geworden. 

Vr.gr. Heika 
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Mjûmsterwei 8, 9243 SJ  Bakkeveen 0516 541777 
 

Open dag een groot succes 

Woensdag 22 maart was er een open dag bij ons op school. De opkomst van ouders, 

opa’s, oma’s en geïnteresseerden was groot. We zijn erg blij met zoveel belangstelling 

voor de school. Ook het schoolorkest oefende die ochtend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Oanrin,  de school  

                   die er toe doet! 
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CBS Betrouwen 
 

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

Grote Rekendag 2017 op CBS Betrouwen 

  

Op woensdag 22 maart hebben we met de hele school meegedaan aan De Grote Rekendag, een 

initiatief van de Universiteit van Utrecht in samenwerking met uitgeverij Malmberg. 

De hele school mocht die ochtend een vakantiepark ontwerpen. 

Zo werd er nagedacht over vragen als: “Hoe groot is een bed eigenlijk?”, “Hoe deel jij  

een 6-persoons vakantiehuisje in?”, “Hoe groot moet de parkeerplaats worden van het  

vakantiepark?”, enz. 

In alle groepen, van groep 1 t/m 8, werd er zo nagedacht, gemeten, getekend, gerekend en uiteindelijk 

gepresenteerd. 

De Grote Rekendag levert elk jaar opnieuw een succeservaring op voor alle leerlingen.  

Niemand hoeft tegen de dag op te zien omdat hij of zij rekenen ‘niet leuk’ vindt. 

Iedereen kan meedoen en stiekem vindt iedereen rekenen ineens wél leuk. 

Het is ook maar net hoe je het brengt…. 

  

  

  

  

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

Stichting Andrassy is weer opzoek naar  fietsen. 

Een groep  mensen met een beperking uit een 

Hongaars tehuis voor alleenstaanden zou heel 

graag willen fietsen. Helaas er zijn geen fietsen en 

ook niet betaalbaar voor deze groep. Ons doel is 

voor het einde van de zomer 12 fietsen 

verzamelen. 

 
Het is heel fijn als u met ons mee wilt denken om 

dit voor elkaar te krijgen. Alle maten zijn welkom. 

Mocht u dus  nog iets hebben staan of weten wat 

nog goed bruikbaar is of een goede opknapper laat 

het ons horen. We staan klaar om het op te halen. 

 

Op de foto het team met een fietswens. 

 

Josien Meulenhoff en Annemarie Bongers. 

tel: 06-21815416 
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VIEKA gaat aan de slag ! 

 
VIEKA is een zorg- en leerbedrijf voor ieders 

talent in Bakkeveen. Mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt, kunnen bij Vieka aan de 

slag! Het doel is om deze groep mensen een 

leer- en werkplek aan te bieden, waardoor zij 

op eigen wijze kunnen participeren binnen 

onze samenleving. We maken gebruik van 

elkaars mogelijkheden en kijken naar wat de 

wensen en talenten zijn.  

 

Het is belangrijk om te ontdekken waar iemand 

goed in is en dit te ontwikkelen binnen een 

werkplek waar werkplezier voorop staat! Daarnaast 

vinden wij het waardevol om verbinding met het 

dorp te hebben zodat we draagvlak creëren. Er 

ontstaat zo wederzijds voordeel waarvan iedereen 

kan profiteren! 

 

  
 

Vieka is inmiddels aan de slag bij recreatiecentrum 

Dúndelle en binnenkort willen we ook starten bij 

Natuurmonumenten in Bakkeveen! De perken zijn 

weer onkruidvrij, picknickbankjes zijn opgeknapt, 

snoeiafval opgeruimd en de midgetgolfbanen zijn 

weer schoon. Terwijl u een lekkere boswandeling 

maakt, geniet van een kopje koffie of thee op het 

terras, een potje midgetgolf speelt of straks een 

duik neemt in het zwembad, kunt u ons aan het 

werk treffen! Wij zullen o.a. in de 

groenvoorziening, horeca en het facilitaire deel aan 

het werk gaan. Daarnaast worden er zo nu en dan 

andere werkzaamheden gedaan, zoals het 

opknappen van meubilair of schoonmaken van het 

koetshuis bij de slotplaats.  

 

Het opstarten van 

een bedrijf is veel 

investeren, ook op 

financieel vlak. Vieka 

is nog op zoek naar 

sponsoren die het 

bedrijf zouden willen 

ondersteunen met de 

aanschaf van o.a. 

werkkleding, 

gereedschappen, 

vervoer etc. In ‘ruil’ 

daarvoor zouden we 

bijvoorbeeld een klus 

kunnen doen in de 

groenvoorziening of iets anders in overleg.  

 

Daarnaast zijn wij nog op zoek naar mensen die bij 

ons een leer- en werkplek willen! Mensen met 

verschillende indicaties zijn welkom. Kijk voor 

meer informatie op onze website: 

www.viekazorg.nl  

 

Vieka heeft er enorm veel zin in, en kijken uit naar 

een fijne samenwerking met voorzieningen binnen 

het dorp! Wie weet komen we elkaar tegen, tot 

dan!  

 

Groeten van VIEKA!  

 
 

Voor Ieder Een KAns!  

 

T: 06 - 26 91 29 85, 

www.viekazorg.nl 
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Expositie Natuurvriendenhuis Allardsoog 
 

In Natuurvriendenhuis Allardsoog hangen de 

maanden april tot en met juli schilderijen van 

Sonja Wentzel. 

De expositie is dagelijks te bezoeken. 

 

Sonja Wentzel 

De schilderijen die ik maak ontstaan vanuit de 

natuur, mijn landschappen, bomen en bloemen. 

In het begin observeer, teken en fotografeer ik om 

de vormen en kleuren te onderzoeken. 

Tijdens dit proces wil ik ook de indruk die het op 

mij maakt en de sfeer vasthouden. 

Het gaat om het beeld dat 

ik zie in combinatie met de 

manier waarop ik er op reageer. 

Wat zegt die boom me en wat is er nu zo mooi aan 

die bloem dat ik er een schilderij van wil maken, 

hierbij vervaagt soms de reële afbeelding. In het 

transformeren van de werkelijkheid vind je vaak 

de kern van het object. 

Mijn schilderijen laten ook de reis zien die ik maak, 

de verschillende periodes. 

 

Sonja Wentzel 
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Nieuws van WMO – dorpssteunpunt 
 

Donderdag 23 maart 2017 waren de 

‘Omtinkers ’van Bakkeveen op uitnodiging 

van het WMO steunpunt Bakkeveen bijeen.  

 

Wie zijn ook al weer de ‘Omtinkers ’?  

‘Omtinkers ’ zijn een aantal mensen in Bakkeveen 

(41 in totaal) die oren en ogen zijn van de buurt 

waarin ze wonen. Een ‘Omtinker ’ probeert 

buurtgenoten met woord en daad bij te staan als 

hij problemen waarneemt. Een ‘Omtinker ’ kan 

helpen als U vragen heeft over mantelzorg, als er 

eenzaamheid wordt waargenomen of steun bij 

ziekte. Dit initiatief is in 2015 door het WMO 

steunpunt (vertegenwoordigd door Neeltje Haisma, 

Roelie Dijk en Jelly Hoekstra) in het leven 

geroepen. 

 

Voorzitster van deze avond is Neeltje Haisma en zij 

heet alle aanwezige ‘Omtinkers’ en een aantal 

speciale gasten ( Dr. Jon Brouwers, Janka de 

Haan, Emy Hoogenboom en Annemarie Bongers en 

Jannie Tjassing) van harte welkom. Na een 

kennismakingsrondje, blikt Neeltje terug op 2016 

en vertelt over de plannen voor 2017. Groot 

succes vorig jaar was de burendag, met een 

deelname van ongeveer 300 personen. Op 16 

verschillende locaties werd een activiteit 

georganiseerd, variërend van een kopje koffie 

drinken tot een spelmiddag met een barbecue. 

 

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als 

buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten  

voor hun buurt. Douwe Egberts en het Oranje 

Fonds ondersteunen daar graag in. Daarom is het 

mogelijk als buurt een aanvraag tot € 450,= in te 

dienen bij het Oranje Fonds om een Burendagplan 

te kunnen uitvoeren. Het is voor de 2017 editie 

van Burendag het nog niet mogelijk om geld aan 

te vragen bij het Oranje Fonds. U kunt uw activiteit 

vanaf half juni aanmelden. Iedereen die voor 1 

september een activiteit aanmeldt ontvangt een 

Burendag feestpakket. 

 

Voor 2017 staat een bezoek gepland aan het Hulp 

Middelen Centrum in Bergum of Leeuwarden. 

 

Aansluitend hierop, verteld Emy Hoogenboom van 

SCW-Dúnhoeke over de plannen om ouderen, 

mensen die eenzaam zijn, zonder werk zijn, maar 

ook voor iedereen die het gezellig lijkt om even 

aan te schuiven of langs te komen, een 

mogelijkheid te bieden een ontspannen middag bij 

te wonen, in de vorm van een ‘Inloopcafé’!.  Het is 

de bedoeling tijdens dit inloopcafé meerdere 

activiteiten te organiseren. Te denken valt aan 

wandelen, hulp om je telefoon, laptop of tablet 

goed te kunnen bedienen. Tevens  wordt er 

geprobeerd een vrijwilligerspool op te zetten. 

 

Volgende spreekster is dr. Brouwers. Zij vertelt 

over de ‘Blue zones’. Zones op de wereld waar 

mensen relatief vrij oud worden. ( Dus gezond 

leven!!!!)  Veel problemen, die zij waarneemt in 

haar praktijk zijn leefstijl gerelateerd. Om hier 

verandering in te brengen moeten we bij kinderen 

beginnen. Daarom wordt er samen met de scholen 

een project opgezet. Hierin staan eten, drinken en 

bewegen centraal. 

 

De week van 8 t/m 12 mei is de Gezondheidsweek, 

deze wordt afgesloten op vrijdag 12 mei met een 

Zorgplein!  Van 14.00 uur -17.00 uur kan men hier 

het ‘Doe en Beweegplein’ en het ‘Informatieplein’ 

bezoeken. 

 

Na de pauze sluit Annemarie Bongers de lijst met 

sprekers af. Annemarie vertelt over positieve 

gezondheid. Hieronder worden alle dingen 

verstaan die belangrijk zijn om je goed te voelen 

en waar je zelf invloed op hebt. In een geanimeerd 

betoog, verteld zij over verschillende types 

mensen ( hoorders, zieners en voelers) en hoe wij, 

wanneer wij ons  bewust zijn met wat voor type 

mens wij te maken hebben, van deze wetenschap 

‘gebruik’ kunnen maken om contact te maken. 

 

Nadat Neeltje alle spreeksters heeft bedankt, sluit 

ze de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

Sjirk van Gorkum Tige Tank voor het maken van 

dit verslag! 

 

 Neeltje Haisma:   0516-541318 

vofhaisma@gmail.com 

 Roelie Dijk:  0516-541454    

roeliedijk@kpnmail.nl 

 Jelly Hoekstra:   0516-41836    

jellyhb@home.nl 

 

mailto:vofhaisma@gmail.com
mailto:roeliedijk@kpnmail.nl
mailto:jellyhb@home.nl


26 

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o. 
 

Opbrengst van de collecte  

Een collectant schreef op de website van Amnesty 

International: “Vrijwel alle ellende op de wereld 

begint ermee dat basisrechten niet worden 

gerespecteerd. En daar vecht Amnesty voor: 

respect voor mensenrechten, respect voor 

mensen”. 

 

Dit jaar is het prachtige bedrag van  € 1373,61 

opgehaald (Bakkeveen: € 575,09; Ureterp: 

€ 324,38; Wijnjewoude: € 193,66; Siegerswoude: 

€ 280,48).  

 

Amnesty dankt iedereen van harte voor de 

geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle 

vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor deze 

collecte. Door uw steun kan Amnesty blijven 

vechten voor en waken over de mensenrechten.  

 

Kijk voor meer informatie over het werk van 

Amnesty International op www.amnesty.nl. 

 

Namens de werkgroep Amnesty International 

Ureterp e.o.,  Hendrik Jan Haanstra. 
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Openluchtzwembad 

Dúndelle 
 

Open vanaf 27 april 13.00 uur 

 

 Dit jaar met leuke spelen rondom het bad 
 

U kunt online een zwemabonnement of leskaart kopen: 

www.dundelle.nl  
 

Vanaf woensdag 19 april kunt u ook persoonlijk langs komen bij het zwembad om uw kind in te schrijven 

en abonnementen te regelen. Wij staan u dan graag te woord op woensdag – donderdag – zaterdag of 

zondag tussen 13.00 – 16.00 uur. Betaling bij voorkeur met pin.  

 

NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 2001 

vallen niet meer onder een gezinsabonnement. Zij 

zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen. 

 

 

Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen voor de volgende diploma’s: 

 

De minimum leeftijd voor 

deelname aan de zwemlessen 

is 4 jaar voor 1 januari 2017. 

De houder van een leskaart 

moet tevens in het bezit zijn 

van een geldig abonnement. 

 

Leskaart A            € 93.00 

Leskaart  B – C     € 72.00  

Zwemvaardigheid  € 72.00 

 

Voor vragen kunt U bellen 

naar Dúndelle. 

telefoonnummer 0516 541493 

en vragen naar Engel Nijholt 

www.dundelle.nl 

  

Abonnementen

  

Voorverkoop  

t/m 4 mei 

Seizoen 

Individueel €   72.-- €   77.-- 

Gezinsabonnement € 164.-- € 185.-- 

A diploma 

3 x per week  

In overleg alle 

dagen 

mogelijk 

17.15 – 17.40 

17.40 – 18.05  

18.05 – 18.30 

 

B diploma 

2x per week 

Dinsdag, 

Woensdag en 

vrijdag 

17.15 – 17.40  

17.40 – 18.05  

 

C diploma 

2x per week 

Dinsdag, 

woensdag en 

Vrijdag 

17.40 – 18.05  

18.05 – 18.30 

Zwemvaardigheid I Woensdag 18.35 – 19.00 

Zwemvaardigheid II Woensdag 19.00 – 19.30 

Zwemvaardigheid III Woensdag 
19.00 – 19.30 Op maandag of 

donderdag extra les (conditie) 

Trimmen voor 

volwassenen en  

volwassenen  

herintreders 

Woensdag 19.30 – 20.00 
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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

 
 

Inloopcafé
Het inloopcafé draait ook in de zomermaanden 

door. Dit op verzoek van verschillende inwoners die  

aangeven dat juist de zomermaanden de saaiste 

maanden zijn omdat alle activiteiten van 

verenigingen dan stoppen. Met  vrijwilligers Mary 

en Truus  en Engel en Andries gaan we aan de slag 

om er leuke afwisselende middagen van te maken. 

Het inloopcafé is voor iedereen, jong en oud , die 

zin heeft in een babbeltje, een spelletje, biljarten, 

midgetgolven of andere activiteiten. Er hoeft niets. 

Komende woensdagen dus weer naar het 

inloopcafé bij Dúndelle van 14.00 – 16.00u. Data : 

19 en 26 april ( 12 april Soos) , en 3 en 10 mei. 

 

Vragen over mobieltjes of tablets ? 

Iedere laatste woensdag van de maand, in april 

dus  op 26 april is het mogelijk tijdens het 

inloopcafé  hulp te vragen voor het bedienen van 

het mobieltje of de  tablet. Gezien de eerdere 

ervaringen zal dit weer veel mensen blij maken.  

 

Wandelen vanuit het inloopcafé ? 
We onderzoeken de mogelijkheid om op de 

woensdagmiddag een ommetje te lopen vanuit het 

inloopcafé. Is hier belangstelling voor? 

Rolstoelwandelen ? Tot enkele jaren geleden 

was er een rolstoeldag in Bakkeveen. Er werd dan 

met rolstoelers een rondje gemaakt over het 

rolstoelpad of familiepad zoals het elders heet.. Dit 

pad ligt er nu weer prachtig bij. We zoeken 

vrijwilligers die een keer met rolstoelers op pad 

willen bij voorkeur op een woensdagmiddag vanuit 

het inloopcafé. We herstellen dan de oude traditie 

die bij het aanleggen van het rolstoelpad  was 

ontstaan. 

 

Filmhuis 

In besloten kring hebben we wat proef gedraaid 

met een filmhuis in Bakkeveen. Gezien het 

enthousiasme van de aanwezigen gaan we serieus 

er mee bezig. We zoeken een locatie in Bakkeveen 

waar we maandelijks een film kunnen gaan 

draaien. Het moet gezellig zijn, het zitcomfort is 

belangrijk en er moet gelegenheid zijn om na te 

praten. Wilt u ook op de mailinglist, stuur dan een 

mail naar Sybrand Bosma bosluin@xs4all.nl. Velen 

zijn u al voorgegaan. 

 

ALV Plaatselijk Belang 

Duurzaamheid in Heeg 
Na de ALV kwam een inwoonster van Heeg aan het 

woord met een verhaal over de vele activiteiten die 

op het gebied van duurzaamheid worden 

ontwikkeld in Heeg: een dorpstuin, een liftpaal, een 

energiewerkgroep etc.  

Het enthousiasme van de spreekster sloeg duidelijk 

aan bij de inwoners van Bakkeveen. Bakkeveen wil 

gaan voor duurzaam en gezond. Wat in Heeg kan, 

kan hier ook. SCW wil hierin desgewenst wel een 

coördinerende rol vervullen. Wordt vervolgd! 

 

 

   

Vrijwilligers gezocht voor 

rolstoelwandelen en korte wandelingen 

vanuit het inloopcafé.  

 
Info en aanmelden: scw@bakkeveen.nl 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
mailto:bosluin@xs4all.nl
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Natoer Nijs 

 

Overzicht:  

Maart 2017 
 

Veel veranderingen in de natuur. Het voorjaar doet 

zijn intrede. Veel activiteit van vogels, planten die 

de grond uitschieten, struiken die bloeien, padden 

die op trek zijn, kikkerdril, bijen en hommels en de 

eerste dagvlinders. 

 

Het is genieten. Elke dag wel weer wat nieuws.  

Opvallend is ook dat de ganzen (Kol- en 

Toendrarietganzen) weer naar het noorden zijn 

vertrokken. Dit zijn ook de eerste soorten die weer 

vertrekken. Begin maart trokken er vele honderden 

’s-nachts en in de vroege ochtend hoog over. De 

Brandgans gaat later, zelfs in mei. Onze eigen 

ganzen, zoals Grauwe en Canadese zijn alweer met 

broedactiviteit bezig. Er komt ook weer wat terug.  

 

De Tjiftjaf laat zich alweer op veel plekken horen. 

De eerste meldingen van Zwarte Roodstaart en 

weldra zullen ook Fitis, Boerenzwaluw, Zwartkop 

en een heel legertje zangers terugkeren. Met 

hoeveel is altijd afwachten. Dat heeft te maken 

met de omstandigheden in hun 

overwinteringsgebieden. Bijvoorbeeld droogte in 

Afrika legt zijn claim op o.a. zwaluwen, Rietzanger, 

Grasmus, Tuinfluiter, Vliegenvangers. De eerste 

Koekoek komt dan ook terug. De aantallen van 

deze soort worden echter schaarser. Ik ontvang 

graag meldingen van deze soort, alsmede eerste 

meldingen van zwaluwen en andere zangers. 

 

 
Rode Wouw 

 

Waarnemingen 

Vogels 

 De Grote Zee-eend (een jong mannetje) zag 

ik op 23 maart nog steeds op de plas bij de 

Ljipomwei bij Ureterp aan de Vaart.  

 Zingende Boomleeuweriken zijn gezien in de 
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Bakkeveenster Duinen en de heide van 

Allardsoog. Luister maar even, de zang is 

prachtig. 

 Ook de Klapekster zat op 18 maart nog op de 

Duurswouderheide. 

 Een Rode Wouw vloog op 15 maart over het 

dorp in noordoostelijke richting. Altijd weer 

prachtig zo’n roofvogel.  

 Op 10 maart opeens paniek onder kraaien en 

eksters. Rondkijkend zag ik hoe niet eens erg 

hoog, twee Zeearenden in Noordelijke richting 

over ons dorp vlogen. Een vogel met een 

geheel witte staart, is dus een volwassen 

vogel, de ander was nog jeugdig. Voorzover 

mij bekend is dit de vijfde of zesde melding 

van deze soort over ons dorp. 

 
Zeearend 

 

 Raven vliegen ook af en toe over het dorp.  

 De Grutto en Tureluur lijken geheel 

verdwenen. Ook de Kievit wordt elk jaar 

schaarser. Waar is de baltsende Watersnip, 

de zingende Veldleeuwerik ? Het is stil 

geworden…. 

 Toch wil ik niet in mineur eindigen: de 

Geelgors is behoorlijk aanwezig. Ook de 

Roodborsttapuit laat zich op meer plekken 

horen en zien, evenals de Putter. 

 

Te verwachten (in onze omgeving): 

 Aankomende zomergasten als: Zwaluwen, 

Zangers, zoals Fitis, Bonte Vliegenvanger, 

Gekraagde Roodstaart, Zwartkop, Tuinfluiter, 

Braamsluiper, Rietzangers, Boompieper, 

Koekoek, Visdief, e.a. 

 Let ook op de Beflijster. Een goede plek is de 

heide van Allardsoog. 

 

Planten, Vlinders en Libellen:  

 

 
Dagpauwoog 

 

 

 Volgende keer wat meer aandacht voor deze 

soortgroepen.  Ik zou nu al graag meldingen 

wilen ontvangen van dagvlinders. Inmiddels 

zijn Kleine Vos, Dagpauwoog en 

Citroenvlinder al gemeld.  

 

 Te verwachten binnenkort: Oranjetipje, 

Koolwitjes (Klein, Groot en Geaderd), Bont 

Zandoogje en Boomblauwtje. 

 

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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Excursies 2017    Natuerferiening  Bakkefean e.o. 

 

Ook dit jaar zijn er weer verschillende voorjaarswandelingen gepland 

o.l.v. Koert Scholten. Alle wandelingen starten bij de Sluis, Weverswal, 

om 19.00 uur, met één uitzondering: 25 april.  

 

 18 april: Merskenheide 

 25 april: Slotplaats (start vanaf parkeerplaats bij de Slotplaats) 

 2 mei :   Wijnjeterper Schar 

 9 mei :   Fochteloërveen 

 

 Zomerexcursie Delleboerster Heide 27 mei, 10-12 uur.  

Vertrek vanaf de sluis om half tien; aldaar verzamelen!  

 

 Een avondexcursie naar de herinrichting van het gebied nabij de Poasen o.l.v. Pieter Huisman (SBB) 

wordt nog gepland; nadere aankondiging komt later.  
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Ann Nijland vond onderstaand bericht voor U 

  

Natuurregels EU blijven overeind: iedereen blij. 
 

Joop Bouma Redactie Duurzaamheid & Natuur,   

Trouw dec. 2016. 

 

Europa gaat de natuurwetgeving niet op de schop 

nemen. De huidige Vogel-en habitatrichtlijnen 

voldoen prima, vindt de Europese Commissie. Er 

komt een actieplan om de uitvoering van de 

richtlijnen te verbeteren. 

De unanieme beslissing van de Europese 

Commissie is een grote opluchting voor 

natuurbeschermingsorganisaties en voor veel 

lidstaten van de EU. Zij hebben intensief campagne 

gevoerd voorhandhaving van de natuurrichtlijnen. 

Aanpassing zou in Europa leiden tot jarenlange 

onzekerheid en juridische onduidelijkheid. 

Commissievoorzitter Juncker heeft tot op het laatst 

de mogelijkheid opengelaten om de richtlijnen te 

herzien, ondanks een rapport van externe 

onderzoekers die de commissie adviseerden de 

richtlijnen niet aan te passen. Twee jaar geleden 

was besloten de natuurwetgeving tegen het licht te 

houden om te kijken of die nog aan de eisen 

voldoet. 

Acht EU landen drongen eind vorige maand in een 

brief ook aan op handhaving van de richtlijnen. 

Met het besluit van de commissie heeft Nederland 

in feite een nederlaag geleden, zegt 

europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66). 

"Nederland heeft een vreemde rol gespeeld. Het 

kabinet wilde de richtlijnen openbreken. Kennelijk 

vond Nederland dat de natuur het te vaak wint van 

economische belangen. Maar er bleek geen steun 

te zijn." 

Gerbrandy heeft naar eigen zeggen tot op het 

laatste moment bij eurocommissarissen gepleit 

voor handhaving van de huidige richtlijnen, omdat 

onduidelijk was wat de commissie zou 

beslissen. "Ik was er niet gerust op. Er stond veel 

op het spel." 

Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten 

en het Wereld Natuur Fonds zijn dolblij. "Dit is heel 

goed nieuws voor de Europese natuur. Maar liefst 

1400 bedreigde soorten en meer dan een miljoen 

vierkante kilometer natuur worden door de Vogel-

en Habitatrichtlijnen beschermd. In Nederland 

hebben we dank zij de richtlijnen weer zeearenden, 

kraanvogels en otters en worden bijvoorbeeld 

natuurgebieden als de Biesbosch, Fochteloërveen, 

Lauwersmeer en Oostvaardersplassen goed 

beschermd", aldus hun reactie. 

 

Een positief bericht! 

Ann 

 

 

Boekbeschrijving “ Wilde apen”  door Frank 

Berendse 

 

Natuurbescherming in Nederland - 

Korenwolven, otters en ooievaars omgeven we met 

liefdevolle zorg, maar wie beschermt de bitterling, 

het varkensoortje of de paardenbijter? En wie hoort 

er nu in het reservaat, de vogels hoog in de blauwe 

lucht of wilde apen, zoals wij? Natuurbescherming 

is voor dromers en idealisten, denkt iedereen.  

Dit verhaal begint met een droom, maar eindigt 

met een realistisch toekomstbeeld. ‘Wilde apen’ 

geeft een vlot overzicht van de geschiedenis van de 

natuurbescherming, de stand van de natuur in 

Nederland en de oplossing van de problemen 

waarmee de natuur te kampen heeft. Het eindigt 

met de toekomst van het Nederlandse platteland, 

met schone landbouw en zoveel ruimte voor 

natuur, dat wilde planten en dieren zelf hun 

toekomst kunnen bepalen. 

 

Aldus de boekomschrijving op de site van één der 

grootste Nederlands boekverkopers op internet. 

Het boek leest gemakkelijk weg en is een aanrader 

voor iedereen die de Nederlandse natuur en het 

Nederlandse landschap na aan het hart ligt en 

bovendien regelmatig last heeft van 

landschapspijn.  

 

Douwe Klijnstra 
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NATUERFERIENING  BAKKEFEAN 

 
Oproep voor de ledenvergadering van 13 april 2017 

Aanvang 19.30 uur in de Dúnhoeke 

 
 
AGENDA 
 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 19 april 2016 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Financieel jaarverslag penningmeester 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie. 

7. Bestuurssamenstelling 

o Michel Pol en Hans Kooi zijn aftredend bestuurslid 

o Roel v.d.Brug is kandidaat bestuurslid.  

o De termijn van vier jaar van Claartje Slofstra is verstreken; zij stelt zich herkiesbaar.  

o Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van deze ledenvergadering door de leden worden 

aangedragen mits gesteund door minimaal 3 leden. 

8. Activiteiten 2017 

9. Wat verder ter tafel komt 

10. Rondvraag en sluiting 

 
ca 20.30 korte pauze  
 
 
20.45  Lezing over weidevogels door Benny Henstra 
Dat er in onze omgeving vrijwel geen 

weidevogels meer worden waargenomen 

weten we inmiddels helaas allemaal. Het is stil 

boven onze groene weilanden. Maar we 

interesseren ons wel degelijk voor deze 

sierlijke en feestelijke verschijningen die we 

ons goed herinneren, en die elders gelukkig 

nog wel voorkomen; meestal in specifiek 

ervoor ingerichte terreinen. Een deskundige 

van Staatsbosbeheer zal ons meer vertellen 

over deze prachtige vogels en hun problemen 

van dit moment.  
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Jaarverslag 2016 Natuerferiening Bakkefean e.o. 
 

1. Bestuur 

Bestuursleden zijn: Douwe Klijnstra (voorz.), 

Claartje Slofstra (secr.), Tiny Groustra 

(penningm.), Sjouke Scholten, Michel Pol, Hans 

Kooi.   

Het bestuur heeft vergaderd op 14 januari, 3 

maart, 19  april, 24 mei, 13 september, 11 

oktober, 15 november, zeven keer.  

 

2. De leden 

Aantal leden blijft licht stijgen:  per 31 december 

2016 waren er 148 leden, van wie 11 nieuw.  

Ledenvergaderingen: 22 maart, 24 aanwezigen. De 

lezing werd verzorgd door Gerrit Tuinstra over 

nachtvlinders. Tweede ledenvergadering: 19 april, 

20 aanwezigen. Deze vergadering ging met name 

over de wijziging van de statuten, er was geen 

lezing na afloop.  

Contact met de leden: naast de ledenvergadering 

vooral via de website, maar daarnaast ook de 

Slûswachter en door het gebruik van e-mail. De 

excursies en de lezingen zorgen voor intensiever 

contact met deelnemers hieraan.  

 

3. Activiteiten 

 Wijziging statuten: dit is gerealiseerd bij 

notaris Breuker. De gewijzigde statuten zijn 

door de leden vastgesteld op 19 april 2016.  

 Bijenhotels: er zijn afspraken gemaakt voor 

twee bijenhotels 

bij 

Natuurmonumenten en twee bij de 

moestuinen. Op de achterkanten zal informatie 

over bijen komen te staan.  

 Landschapsinventarisatie van het beekdal 

van het Koningsdiep: de Natuerferiening levert 

een bijdrage in de ecologische kant hiervan, 

samen met anderen (bijvoorbeeld van 

Geaflecht). 

 Dassenwerkgroep. Doel: het monitoren en 

duurzaam instandhouden van dassenburchten. 

Inventariseren is de eerste prioriteit. Er zijn 

acht leden: Douwe Klijnstra, Harma Scholten, 

Ko Maring, Emiel Beijk, Michel Pol, Oene 

Roelsma, Sikke Visser, Sjouke Scholten 

(coördinator), Willem vd Reep. Er is in 2016 

een camera geplaatst bij een fraai complex in 

particulier terrein dat zelden wordt betreden. 

Dassen, reeën, vos met jongen, veel kwam in 

beeld. Het werk gaat door. 

 Excursies: 4 voorjaarsexcursies o.l.v. Koert 

Scholten waren gepland, nl. Mersken heide, 

Duurswouder Heide, Fochteloërveen. Eén 

excursie is niet doorgegaan i.v.m. slecht weer. 

Zomerexcursie in de Lindevallei.  

 Lezing: ledenvergadering:  Gerrit Tuinstra over 

nachtvlinders.  
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4. Contact met de overheid  

 

4.1 Gemeente 

Bomenlanen: per brief en via inspreken 

voorafgaand aan een raadsvergadering heeft de 

vereniging gepleit (samen met Geaflecht) voor 

maatwerk en zorgvuldigheid in het kapbeleid, 

onder andere op de Duurswouderweg. De beide 

natuurverenigingen (ook Geaflecht) zullen nu 

betrokken worden bij plannen voor het beheer van 

de bomenlanen. We zijn nu betrokken bij de 

plannen en er is overleg geweest met de betrokken 

ambtenaren. Dit wordt nog vervolgd.  

 

Bermbeheer: we hebben een brief aan de 

gemeente gezonden (in overleg met Geaflecht, die 

ook een brief schreven) en in de raad kort 

ingesproken over de bezwaren die we hebben 

tegen het klepelen van de wegbermen en over de 

wenselijkheid van meer ecologisch bermbeheer. De 

gemeente heeft naar aanleiding hiervan een nieuw 

raadsvoorstel hierover opgesteld en geld ervoor 

uitgetrokken.  

Zowel aan de kwestie bomenlanen als de kwestie 

bermbeheer heeft de regionale pers ook aandacht 

gegeven, onze pleidooien zijn daar doorgedrongen.  

 

4.2 Provincie 

In mei 2016 heeft een medewerkster van de 

provincie de plannen gepresenteerd van de 

Landinrichting Koningsdiep in drie gebieden: 

Hemriker Scharren, terrein achter de Stripe en 

achter de Slotpleats.  

Het bestuur was positief over de plannen en heeft 

aanvullende suggesties gedaan die in dank zijn 

aanvaard. 

 

5. Contact zusterorganisaties en 

natuurorganisaties 

 

5.1 Vereniging voor Natuurbescherming 

Gorredijk: 

 Elk kwartaal is er een publicatie van de 

Natuerferiening Bakkefean in de Geaflecht  

 Helpen met het maken en verspreiden van de 

Geaflecht. 

 Contact over de gezamenlijke website van 

Natuurverenigingen Opsterland. 

 Over en weer houden we geregeld contact over 

elkaars activiteiten; er is tweemaal gezamenlijk 

vergaderd.  

 

5.2 Vereniging Natuur en Milieu Ureterp e.o. 

De vereniging Natuur en Milieu Ureterp heeft 

zichzelf moeten opheffen. Enkele nieuwe leden uit 

Ureterp zijn nu bij onze Natuerferiening lid 

geworden.  

 

5.3 Terreinbeherende Organisaties 

In het voorjaar is er door de Natuerferiening 

Bakkefean op gewezen dat de organisatie van een 

massale survivaltocht voor scholieren in het 

broedseizoen, deels 

door kwetsbare 

natuurgebieden, 

ongewenst was. 

Staatsbosbeheer heeft de survivalclub geen 

toestemming gegeven door hun terrein te gaan. 

Deze tocht is vervolgens door de survivalclub 

afgelast. Over deze zaak is uitgebreid 

gediscussieerd in de beide ledenvergaderingen in 

2016.  

In het najaar is er overleg geweest met de 

terreinbeheerders van de drie terreinbeherende 

organisaties, onder andere over de toenemende 

recreatiedruk, de communicatie, het beheer. Dat 

overleg werd door allen als zeer positief ervaren.  

 

5.3.1 Natuurmonumenten 

De Natuerferiening is lid van Natuurmonumenten 

en onderhoudt contact met de regionale en lokale 

terreinbeheerders van Natuurmonumenten. Er zijn 

personeelswisselingen geweest bij NM; op 15 

januari is overleg, cq kennismaking geweest met 

Marten Pothof (opvolger van Patrick Huiting) en 

Enith Scholtens (manager). De NB heeft daarbij 

melding kunnen maken van onvrede over enkele 

plannen, onduidelijke communicatie, e.d. 

Er is met Marten Pothof contact gebleven over de 

bijenhotels: locatiekeuze, afspraken over 

materiaal, teksten en logo's. Bij de 

kapwerkzaamheden en het herstel van de Slotlaan 

hebben leden van NB zich actief ingezet.  

 

5.3.2 Staatsbosbeheer 

De Natuerferiening ontvangt het blad van SBB en 

heeft goed contact met de regiobeheerder Dennis 

Benedictus. In het maartnummer van de 

Slûswachter staat een interview met hem naar 

aanleiding van het werk in het Oude Bos; op de 

website staat dit ook, met meer illustratieve foto’s.  

 

5.3.3 It Fryske Gea 

De Natuerferiening is lid van It Fryske Gea en 

onderhoudt contact met de regionale en lokale 

terreinbeheerders.  

 

5.4 Friese Milieu Federatie (FMF) 

De Natuerferiening Bakkefean is lid van de FMF. 

Douwe Klijnstra is namens de Natuerferiening lid 

van de Raad van Toezicht die 2 x per jaar 

bijeenkomt om de werkzaamheden van de FMF te 

bespreken. De FMF organiseert veel lezingen en 

bijeenkomsten om natuur en milieubelangen te 

bevorderen. Ook kan zij verenigingsactiviteiten 

ondersteunen. 

 

5.5 NIVON  

Een lid van onze vereniging begeleidt als gids de 

jaarlijkse vogelweek, die wordt georganiseerd 

vanuit het NIVON. 
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6. Contact Plaatselijk Belang 

Op 27 mei is er een gesprek geweest met Jan van 

Dalen en Jannie Tjassing van het nieuwe bestuur 

van Plaatselijk Belang (PB). In goed overleg is er 

gesproken over de onderlinge samenwerking. 

Afspraak is dat PB contact opneemt als er zaken 

aan de orde komen die natuur en landschap 

betreffen, en dat we met een zekere regelmaat een 

gesprek met elkaar zullen hebben.  

 

7. Inventarisaties  

Op de website wordt maandelijks bericht over 

actuele waarnemingen. Maandelijks verschijnt het 

Nijsgjirrich Natoernijs van Koert Scholten, een 

veelgelezen rubriek, ook  in de Slûswachter. 

 

Vogels.  

 Op de website is een logboek bijgehouden over 

een broedgeval van een bosuil, dat gevolgd 

kon worden via een camera in de nestkast.  

 Het was een goed uilenjaar! Ransuilen zaten 

zelfs in het dorp, er waren verschillende 

broedgevallen van bosuilen.  

 Van de Wespendief zijn zeker 2 en mogelijk 

zelfs 3 nesten in onze omgeving gevonden. 

(mededeling Chr. De Vries). 

 De Raaf lijkt als broedvogel nieuw te zijn. Zo 

luidruchtig als ze zijn in het winterhalfjaar, zo 

stil zijn de vogels als ze broeden. De 

broedgevallen worden strikt geheim gehouden, 

want er is reeds geconstateerd dat een tweetal 

vogels gaten in 

de vleugels 

hebben, 

ontstaan door 

hagel van een 

jachtgeweer. 

 Ook de IJsvogel lijkt te broeden. Deze soort 

vind je langs het Koningsdiep. Verstoring is 

funest voor het slagen van een broedgeval. Wij 

adviseren daarom zo weinig mogelijk activiteit 

op het Koningsdiep. Het varen met kano’s is in 

dit geval dus af te raden. Blijf dan maar 

gewoon op de vaart. 

 Een Rode Wouw werd diverse malen gezien, 

waarbij de vogel “binding heeft met het 

terrein”. Dit betekent dat de vogel hier een 

territorium heeft gehad. We houden eventuele 

ontwikkelingen in de gaten. 

 Een man Grauwe Klauwier werd gemeld in het 

broedseizoen, noordwestelijk van het dorp. Een 

broedgeval werd niet geconstateerd. 

 De inmiddels beroemde Middelste Bonte Specht 

werd baltsend met een tweede vogel diverse 

malen gezien bij de Slotplaats. Een broedgeval 

werd niet geconstateerd, maar is zeer wel 

mogelijk. Het lijkt erop dat de soort met drie 

(of zelfs vier) vogels inmiddels is uitgebreid. 

Waarnemingen op ongeveer dezelfde tijd en op 

verschillende locaties bevestigen dit. 

 Goed doen de volgende soorten het: Appelvink, 

Geelgors, IJsvogel, Grauwe Vliegenvanger, 
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Putter. 

 Minder goed tot ronduit slecht gaat het met de 

volgende soorten: alle weidevogels…, en ook 

nog met Kneu, Fluiter, Spotvogel, Sprinkhaan-

zanger, Rietzanger, Geoorde Fuut.  

 De weidevogelproblematiek is landelijk bekend.  

 De zangvogels hebben o.a. te maken met 

droogte in hun overwinteringsgebieden 

(Afrika). De Kneu geeft ook landelijk een 

negatieve tendens. 

 

Libellen en Vlinders: 

 De Argusvlinder zit landelijk in een zeer 

nagatieve spiraal. Ook bij ons is dat te merken. 

Slechts enkele werden waargenomen. De 

zomer was ook niet al te best voor de 

dagvlinders i.v.m. de sterk wisselende 

weersomstandigheden. 

 Libellen zijn in onze omgeving goed 

vertegenwoordigd. Bij het Koningsdiep werden 

enkele Weidebeekjuffers gezien, een lust voor 

het oog. Verder lijkt de Maanwaterjuffer toe te 

nemen. De zeldzame Noordse Glazenmaker is 

op enkele plekken nog te zien. Onze omgeving 

is voor deze soort zelfs landelijk een 

trekpleister. Ook de Venglazenmaker, 

Venwitsnuitlibel en de Noordse Winterjuffer 

komen hier voor. Er wordt nog meer onderzoek 

gedaan naar libellen in onze omgeving. 

 

Planten  

Een handvol zeldzaamheden werden in onze 

omgeving waargenomen, zoals: Klein 

Blaasjeskruid, Grondster en Rode Dophei. Onze 

omgeving wordt nog volop geïnventariseerd. 

 

Vleermuizen 

Sjouke Scholten en Douwe Klijnstra hebben 

gedurende 2016 weer meegedaan aan transect 

tellingen van de landelijke Zoogdiervereniging. 

 

Paddenstoelen 

Voor het waarnemen van paddenstoelen was 2016 

een heel slecht jaar. De droogste en warmste 

septembermaand van de afgelopen driehonderd 

jaar en een droge en zonnige 

oktobermaand. Landelijk werden excursies afgelast 

door een gebrek aan paddenstoelen, ook die van 

de Geaflecht.  

Pas eind oktober 

werd het natter en 

werd er met de PWF 

(Paddenstoelen Werkgroep Fryslan) op de 

Slotplaats geïnventariseerd. Hier zijn 85 soorten 

gevonden, waaronder de zeldzame Blauwe 

satijnzwam en de zeer zeldzame Olijfkleurige 

sparrengordijnzwam. 

De toegenomen aantallen gemelde paddenstoelen 

in en rond Bakkeveen op waarneming.nl ondanks 

deze slechte omstandigheden, is te danken aan de 

activiteit van individuele waarnemers. 

Ondanks de droogte vielen de houtzwammen erg 

op. Veel paddenstoelen op hout hebben namelijk 

het vermogen om ook tijdens langdurig warme en 

droge periodes te fructifiëren.  

Zo troffen wij tot onze vreugde ook de Gelobde 

pruikzwam weer aan. En dit in 2016: het jaar van 

de Pruikzwam. Deze zeldzame houtzwam groeide 

wederom op de dikke oude dode omgevallen 

bejaarde Beuk langs de Beakendyk. Onder de 

mycologen ook wel de "duizend soorten-beuk" 

genoemd. Geweldig wat een rijkdom dergelijk hout 

alleen mycologisch gezien al geeft, als het in het 

bos blijft liggen!   

 

Nestkasten 

Bij de Slotleane heeft naar alle waarschijnlijkheid 

tenminste één bosuilenpaar gebroed; bij de Alde 

Drintse Wei was een broedgeval waarbij twee 

jongen zijn groot geworden. Voor dit laatste zie 

ook de website, waar het verloop van dit 

broedgeval in het vroege voorjaar van 2016 stap 

voor stap is gevolgd.  

Eind mei 2016 werden er baltsende ransuilen 

waargenomen nabij de Slotleane.   

 

Contactpersonen per onderwerp: 

vleermuizen & bomen: Douwe Klijnstra 

zoogdieren:   Michel Pol 

paddenstoelen:  Tiny Groustra 

vogels:    Koert Scholten 

vlinders & libellen:  Koert Scholten 

planten:   Koert Scholten 

 

Met dank aan: Koert Scholten, Tiny Groustra, 

Sjouke Scholten, Oene Roelsm a, Douwe Klijnstra 

http://waarneming.nl/
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Beste kabouters!! 

 

Ben jij 4/5 jaar en altijd al een balletje willen trappen 

bij een voetbalvereniging? 

Lijkt het je leuk om een 
voetbaltraining mee te maken ?? 
Dan is dit je kans ! 
 
Geef je op bij Ewoud Valk, stuur een  
mailtje met naam en leeftijd: ewoud@home.nl 
en kom op woensdag 12 april, tijdstip 16.00-16.45, locatie: 
VV Bakkeveen
  

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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Voetbalseizoen voorjaar 2017 
 

Intussen zijn we alweer een paar weken onderweg 

na de winterstop.   

Nu hebben we het hele winterseizoen eigenlijk wel 

kunnen door trainen op ons kunstgrasveld en is het 

veld ook regelmatig gebruikt door omliggende 

verenigingen.  

Jeugdafdeling: 

We zijn na de winterstop gestart met negen jeugd 

teams in de competitie!! Dit is sinds jaren niet 

voorgekomen dat we met zoveel teams uitkomen. 

Daar zijn we als vereniging dan ook zeer trots op.  

Deze lijn willen we vasthouden daarom starten we 

zeer binnenkort ook weer met de Kabouter 

trainingen op de woensdag middag. De 

kaboutertraining is voor nieuwe voetbal talenten 

vanaf vijf jaar. 

 

Hieronder de standen bijgewerkt tot 26-03-2017 
 

 

J09-3 5e Klasse: 

1. Drachten JO9-5  3-9 

2. SC Boornbergum JO9-3 4-9 

3. De Sweach JO9-4  4-6 

4. ONT JO9-8   4-6 

5. SV Haulerwijk JO9-4 4-3 

6. VV Bakkeveen JO9-3 3-0 

 

JO9-2 3e Klasse: 

1. Drachten JO9-4   4-9 

2. TLC JO9-3       4-9 

3. VV Bakkeveen JO9-2  3-6 

4. RWF JO9-2       4-6 

5. De Sweach JO9-2      3-3 

6. Jong Harkema JO9-5    4-0 

JO9-1 2e Klasse: 

1. Zevenhuizen JO9-1  3-7 

2. VV Bakkeveen JO9-1 3-6 

3. Oerterp JO9-2 4-5 

4. RWF JO9-1 2-4 

5. Donkerbroek JO9-1 4-0 

 

JO11-2 4e klasse: 

1. Buitenpost JO11-3  3-9 

2. Boornbergum JO11-2 2-6 

3. Rottevalle JO11-2  4-6 

4. Jong Harkema JO11-5 4-3 

5. De Wilper Boys JO11-2 4-3 

6. VV Bakkeveen JO11-2 1-0 

 

JO11-1 2e klasse: 

1. De Wilper Boys JO11-1 4-10 

2. SVH/TFS JO11-1 4-7 

3. Bergum/ BCV JO11-2 3-6 

4. VVBakkeveen JO11-1 3-4 

5. ONT JO11-1 4-4 

6. Boornbergum JO11-1 4-0 

 

JO13-1 3e klasse: 

1. Drachten JO13-4 4-10 

2. Drachtst Boys JO13-6 3-7 

3. VV Bakkeveen JO13-1 2-6 

4. WTTC JO13-1 2-3 

5. Oerterp JO13-1 3-0 

6. RWF JO13-2 4-0 

 

JO15-1 2e klasse: 

1. Jubbega JO15-1  12-31 

2. ONB JO15-2 13-31 

3. Read Swart JO15-1 14-29 

4. De Sweach JO15-1 14-28 

5. Donkerbr./ Mak JO15-1 13-20 

6. ODV JO15-1 13-18 

7. Gorredijk JO15-2 13-10 

8. VV Bakkeveen JO15-1 14-9 

9. Drachtster Boys JO15-3 13-8 

10. Boornbergum JO15-1 13-6 

 

JO17-1 3e klasse: 

1. Udiros JO17-1  7-19 

2. Drogeham JO17-1 4-12 

3. VV Bakkeveen JO17-1 6-12 

4. Drachten JO17-3 7-11 

5. Gorredijk JO17-2 7-8 

6. Sport Vereent JO17-1 7-7 

7. Blue Boys JO17-1 7-2 

8. Jubbega JO17-1 7-2 

 

JO19-1 2e klasse: 

1. Grootegast JO19-1 15-38 

2. VV Bakkeveen JO19-1 13-37 

3. Veenhuizen JO19-1 14-26 

4. Nieuw Roden JO19-1 13-22 

5. Roden JO19-2 13-20 

6. Waskemeer JO19-1 13-19 

7. Peize JO19-2 13-13 

8. Zevenhuizen JO19-1 13-12 

9. TLC JO19-2 13-11 

10. ONR JO19-2 14-9 

11. VEV 67 JO19-2 14-4 

 

Daarnaast is de JO9-2 nog actief in de Beker competitie en is geplaatst in de kwartfinale. 
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Senioren afdeling 
 

We spelen sinds jaren al met drie senioren elftallen in de KNVB competitie. Maar de populariteit in het 7 

tegen 7 voetbal bij 35+en 45+ senioren neemt in grote mate toe. Momenteel zijn we ook binnen VV 

Bakkeveen actief met een 45+ team. Welke op enkele vrijdagavonden in toernooi vorm in buurdorpen 

een competitie spelen. 

 

Hieronder de standen van de Senioren teams: 
Bakkeveen 1 4e klasse: 

1. Gorredijk 1  19-42 

2. Nieuw Roden 1 18-37 

3. Surhuisterveen 1 18-37 

4. VV Bakkeveen 1  18-31 

5. THOR 1  18-30 

6. Haulerwijk 1 19-29 

7. Haren 1  18-27 

8. GRUNO 1  17-25 

9. Zwaagwesteinde 1  18-19 

10. SVMH 1  18-17 

11. De Wilper Boys 1 18-17 

12. Donkerbroek 1 17-12 

13. Winsum 1  18-10 

 

Bakkeveen 2 resv. 4e klasse: 

1. ONB 3  15-34 

2. TLC 2  15-29 

3. De Walden 2 15-29 

4. Udiros 2  15-27 

5. Drachten 4  12-24 

6. Gorredijk 4  15-23 

7. VV Bakkeveen 2 13-22 

8. Surhuisterveen 2 15-19 

9. Bergum 3  15-14 

10. Zwaagwesteinde 2 15-14 

11. Drachten 3  14-13 

12. DTD 3  15-3 

 

Bakkeveen 3 res. 3e klasse: 

1. Niekerk 1  15-41 

2. Mildam 4  12-28 

3. Buitenpost 1 14-28 

4. VV Bakkeveen 3 14-25 

5. ONB 4  13-19 

6. Houtigehage 2 14-16 

7. Peize 4  15-16 

8. Jubbega 4  14-15 

9. THOR 2  13-13 

10. Donkerbroek 2 13-10 

11. Gorredijk 5  15-10 

 

 

Algemeen: 

Binnen de vereniging zijn we een ruilbeurs 

aan het opzetten. Wat inhoudt dat hier 

schoenen en club trainingspakken geruild 

(mist in goede staat) kunnen worden voor een 

andere maat.  

Contactpersoon hiervoor is Garma Renkema 

telefoonnummer: 06 12 61 59 83. 

Dus heeft u nog goede voetbalschoenen in de 

kast lever deze in! Wie weet kunnen we 

andere kinderen blij maken. U kunt ze 

zaterdags inleveren in de voetbalkantine of 

contact opnemen met Garma. 

 

De familiedag is dit jaar op 20 mei 2017. 

Nadere info volgt. 

 

Verder wensen wij iedereen een mooi maar 

bovenal Sportief voetbal seizoen. 

Bestuur VV Bakkeveen 
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DVS Voetbalvakantiedagen Bakkeveen 

Week 30 | 24-07 t/m 28-07 

jongens en meiden van 9 - 15 jaar 

info & aanmelden: deVoetbalschool.nl 

Wat: Jeugdvoetbaldagen (ook voor keepers!!) 

Waar: Bakkeveen 

Voor wie: Jongens en meisjes (9 t/m 15 jaar) 

Wanneer: Week 30 (ma. 24 t/m vr. 28 juli) 
 

   

 
 
 
 

 

 

Wij vinden het als organisatie belangrijk dat de 
begeleiding voor de kinderen goed geregeld 
is. Zij zijn immers het meest kostbare bezit voor 
de ouders. Daarom is er zowel overdag als 's 
nachts voldoende begeleiding aanwezig.  
Op de voetbalvelden zijn er 
voldoende (gediplomeerde) trainers (10 - 12 
deelnemers per trainer) aanwezig en een 
BHV/EHBO-er.  
Daarnaast zullen er begeleiders aanwezig zijn 
die er mede voor zorgdragen dat alle andere, 

voornamelijk avond-activiteiten, op een goede 
manier begeleid worden.  
Plezier voor iedereen is daarbij het 
uitgangspunt.  
Ook de verschillende vrijwilligers dragen hun 
steentje bij, zij zorgen o.a. voor het eten en 
drinken (ontbijt, lunch het diner) op locatie en 
houden een oogje in het zeil om iedere 
deelnemer een fantastisch voetbalkamp te 
garanderen. 

www.devoetbalschool.nl 
  

Kosten: € 150,00 ( Dagkamp ) 

- 2 keer per dag training 
   - Lunch 

   - Voetbaltenue + bal                            
    - Verzekering 

Kosten: € 195,00 (incl. overnachting en avondprogramma ) 

- 2 keer per dag training 
- voetbaltenue + bal 
- Ontbijt, Lunch , Diner  
- verzekering 
- Avondactiviteiten 
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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 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

April 2017, nr. 4 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 
It van Drooge Mystearje 

 
De eerste activiteit in het kader van “Het Van 

Drooge-jaar” heeft plaatsgevonden op 27 maart 

2017 in Dúndelle. Gerard van Drooge uit 

Luxwoude, een achterkleinkind – is dat in het Fries 

echt bernsbernsbern ? - schetste het leven van zijn 

overgrootvader Lambertus van Drooge.  

 

Hij liet zien hoe de huwelijken van de zonen 

Alexander en Jan van Drooge en huwelijken in de 

volgende generatie tussen Van Drooge’s en de 

Bakkeveenster families Wiering en De Haan een 

hechte band is ontstaan en gebleven 

tussen de familie van Drooge en 

Bakkeveen.  

 

De foto’s, die zoon Alexander vanaf 

ongeveer 1900 op allerlei plaatsen in 

en rond Bakkeveen gemaakt heeft – 

maken dat duidelijk, maar die band 

komt ook tot uitdrukking doordat in 

juni 2017 ongeveer zestig 

afstammelingen van meester Van 

Drooge voornemens zijn het 

Iepenloftspul over Van Drooge in juni 

bij te wonen. 

 

Gerard van Drooge sprak met 

waardering en warmte over het 

familieverband waarin hij opgroeide. 

Hij  schetste ook hoe het zeer 

begaafde kind Lambertus de 

gelegenheid kreeg om in Harlingen de 

onderwijzeropleiding te volgen, al op 

22-jarige leeftijd benoemd werd tot 

hoofd van de school in Bakkeveen en 

daar een gedreven, vernieuwende, maar ook heel 

strenge meester was. Dat was hij vooral voor zijn 

eigen kinderen, die al als twaalfjarigen in een 

kosthuis in Leeuwarden geplaats werden om hun 

opleiding te vervolgen. 

 

In de korte discussie aan het eind van de inleiding 

bleken Bakkeveensters, die ver konden terugkijken 

in de tijd, ook herinneringen te hebben aan de 

grote verschillen in sociale positie, rijkdom, macht 

en aanzien, die Bakkeveen toen nog kenmerkten.  

 

 

Jaarvergadering 
 

De jaarvergadering van de Historische Vereniging 

Bakkeveen vond plaats na de lezing van Gerard 

van Drooge We hebben een goede discussie gehad 

over de vraag hoe we de dreigende financiële 

problemen kunnen oplossen.  

 

We hebben vastgesteld dat het waarschijnlijk dit 

jaar niet zal lukken om twee boekjes uit te geven. 

Maar we kregen vanuit de ledenvergadering wel 

waardevolle suggesties mee over een aantal 

onderwerpen: hoe we portokosten kunnen 

verlagen, hoe we kunnen bewerkstelligen dat leden 

vrijwillig meer bijdragen dan de jaarlijkse 

contributie van € 15,-- , hoe we de productiekosten 

van ons tijdschrift kunnen verlagen, hoe we 

sponsors en subsidies kunnen verwerven, en bij 

welke activiteiten dat kan.  

 

Er werd verder waardering uitgesproken voor de 

prestaties die door bestuur, redactie en vrijwilligers 

geleverd worden. En er bleek belang gehecht te 

worden aan het bestaan en de activiteiten van de 

Historische Vereniging.  

 

Fred Hoogenboom 
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Veilig op internet!  
Maar wat kom je tegen op de digitale snelweg? 

 

Donderdag 16 maart ’17 kregen wij uitleg 

over veilig op internet. Deze avond waren 

de vrouwen uit Ureterp bij ons te gast. 

Twee heren van SeniorWeb namen ons die 

avond mee over de hobbels, obstakels en 

gaten van de digitale snelweg. Bijna alle 

vrouwen – en dat waren er ongeveer 50 – 

gebruiken internet.  

 

Online bankieren is populair, enkele vrouwen 

kopen ook wel via internet, veel vrouwen zitten 

op Facebook en bijna allemaal hebben ze een 

digitale postbus. Dus dachten wij……we weten 

er wel wat van! 

 

Maar toen kwamen woorden als phishing, 

malware, spam, wachtwoorden, virus, whaling 

(ook via de telefoon) en cookies voorbij waar je 

geen lekker gevoel bij kreeg. Als je hoort wat je 

allemaal kan overkomen dan denk je: hup die 

computer het raam uit!  

 

Nu 

gaat dat wel 

heel ver, je kunt immers 

(bijna) niet meer zonder computer, 

laptop of tablet. Maar opletten is het wel.  

 

De heren Jorritsma en Voeten van SeniorWeb 

lieten aan de hand van filmpjes zien hoe je je 

computer zo goed mogelijk kunt beveiligen. Dat 

je alert moet zijn op telefoontjes waarin 

gevraagd wordt om je gegevens. De heren 

drukten ons op het hart altijd op je hoede te 

zijn, ook al klinkt het aan de telefoon heel 

aannemelijk en denk je dat het wel vertrouwd 

is.  

 

Aan het einde van de avond kregen we een 

overzicht met websites waar meer informatie te 

vinden is. Het was een leerzame avond. 

 

Ine Jansen, voorzitter 
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Kerkdiensten It Keningsfjild 

 

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zondag 9 apr De Mande B’veen 09.30 uur ds. J.H. Verwaal Palmpasen 

Donderdag 13 apr De Mande B’veen 19.30 uur ds. J.H. Verwaal 
Witte donderdag + 

Heilig avondmaal 

Vrijdag 14 apr St. Piter Ureterp 19.30 uur ds. J.H. Verwaal Goede Vrijdag 

Zaterdag 15 apr St. Piter Ureterp 21.00 uur ds. J.H. Verwaal Paaswake 

Zondag 16 apr De Mande B’veen  10.00 uur ds. J.H. Verwaal 1e Paasdag 

Zondag 23 apr De Mande B’veen 09.30 uur ds. J.D. Cremer, De Wilgen  

Zondag 23 apr Siegerswoude 09.30 uur ds. J. Bolt, Drachten  

Zondag 30 apr De Mande B’veen 09.30 uur 
ds. S. Hovestad-De Jong, 

Baard  

Zondag 30 apr St. Piter Ureterp 09.30 uur Ds. M. Eekels, Wolvega  

Zo 7 mei De Mande B’veen 09.30 uur ds. J.H. Verwaal  

 

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

Gereformeerde Kerk De Mande te Bakkeveen e.o. vormen sinds 1 januari 2017 een nieuwe 

gemeente  onder de naam It Keningsfjild. (Bakkeveen – Frieschepalen – Siegerswoude – Ureterp).  

www.itkeningsfjild.nl 
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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.  

 

Bouw van het Clubhuis 
Het afronden is begonnen. De keuken is bijna klaar 

en de kantinecommissie is druk bezig met het 

inrichten van het clubhuis.  

Ondertussen heeft de gemeente ook een hek 

geplaatst om het tenniscomplex heen. We 

verheugen ons met zijn allen dan ook ontzettend 

op het gebruik van het nieuwe complex en de 

officiële opening. Wanneer deze zal plaats vinden 

is nog niet bekend.  

 

Open dag 
Op zondag 9 april organiseren we weer een 

open dag en het openingstoernooi! 

 

De open dag begint om 11.00 uur voor alle 

jeugd uit het dorp. De ochtend wordt 

feestelijk afgesloten om 12:00 met het eten 

van friet.  

Vanaf 13.00 uur staat de koffie klaar voor 

iedereen. Alle leden, potentiele leden en 

andere geïnteresseerden zijn welkom om een 

balletje te slaan.  

 

We hopen op deze dag weer nieuwe leden te 

kunnen verwelkomen. Dus ken je nog iemand die 

het leuk lijkt om ook te gaan tennissen, de sfeer 

wil proeven of een keer het tennissen wil 

uitproberen?  

Wees welkom!  

 

Maak kennis met tennis 
LTC Dúndelle heeft dit jaar een geweldige 

Introductie aanbieding. Meld je nu aan voor proef-

lidmaatschap en maak kennis met tennis. Dit 

lidmaatschap kost het eerste jaar slechts €30,- 

Meld je nu aan via www.ltcdundelle.nl 

 

Tennisles  
De tennislessen gaan weer beginnen!  

Zoals wij eind vorig jaar hebben gecommuniceerd 

worden dit jaar de tennislessen verzorgd door 

Joachim Minnaerts van Inn Tenns Sports.  

Opgave  

Seniorleden kunnen zich opgeven voor tennisles 

via de volgende link: 

www.inntenns.nl/tennisles/informatie-

tennislessen-tv-dundelle-bakkeveen/ 

Geef je snel op! 

  

De lessen voor jeugd- en juniorleden lopen 

automatisch door. Die hoeven zich dus niet apart 

op te geven. 

  

Voor vragen over de tennislessen 2017 kan je 

altijd terecht bij: 

Ledenadministratie@ltcdundelle.nl  

Voor meer info vraag het bestuur of kijk 

op www.ltcdundelle.nl 

 

 

 
   

Voorzitter    Arjen Nieveen  Koarte Singel 8  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Nynke de Jong Lange Singel 15  

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma 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 

http://www.ltcdundelle.nl/
http://www.inntenns.nl/tennisles/informatie-tennislessen-tv-dundelle-bakkeveen/
http://www.inntenns.nl/tennisles/informatie-tennislessen-tv-dundelle-bakkeveen/
mailto:Ledenadministratie@ltcdundelle.nl
http://www.ltcdundelle.nl/
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Bakkeveen 2 wint van DSC 3 uit Drachten en gaat aan kop in de vierde klasse FSB 
 

Op bord speelde ons jongste lid Jack Zeilstra 

tegen Berend Brouwer. Berend beschikte over een 

hogere rating, maar Jack liet zich hierdoor niet 

intimideren. 

Hij bleef secuur en degelijk schaken. Tot het 

eindspel gaven ze elkaar geen millimeter toe zodat 

remise de enige conclusie was. ½- ½ 

Het zelfde deed zich op bord 2 voor. Hier speelde 

met zwart Sieb Hazenberg tegen Ad van der 

Berk. Na een uur ontstond er een stelling waar 

voor beide spelers geen doorkomen aan was zodat 

de tweede remise was geboren. 1-1 

Op bord 3 speelde Daan de Jong een goede partij 

tegen Albert Jan Meijer. 

Daan wist grote druk uit te oefenen op de zwarte 

koningsvleugel en creëerde hier door ruimte en 

overwicht na een torenruil viel een paard zowel de 

koning als een toren aan. Deze vork werd Albert 

Jan teveel en werd het 1-2 voor Bakkeveen. 

Op bord 4 had onze voorzitter Jelle Bergsma de 

strijd aangebonden tegen Jaap te Velde. Jelle 

kwam een kwaliteit voor, wist nog een pionnetje te 

winnen en kwam tot de ontdekking dat al zijn 

eigen 8 pionnen hem eigenlijk een beetje in de 

weg stonden. Na veel denkwerk wist hij vakkundig 

in zijn voordeel af te ruilen en moest zijn 

tegenstander opgeven. De eindstand werd dus 1-3. 

 

  

De Donger 3 Dokkum neemt 1e plaats over van Bakkeveen 2 in 4e klasse FSB. 
 

Jack Zeilstra speelde aan bord 1 tegen Theo de 

Jong een spannende partij. Na een gelijk opgaande 

strijd van aftasten en zoeken wist Jack een slimme 

en voordelige ruil te creëren. Hij gaf zijn dame weg 

hield zelf twee torens en een loper over zodat hij in 

punten een voorsprong nam. Onder de indruk van 

deze afruil maar ook van de hogere rating van zijn 

tegenstander bood hij remise aan wat direct 

geaccepteerd werd door zijn tegenstander. ½-½ 

 

Daan de Jong had het zwaar tegen zijn 

tegenstander Rene Wijnstra  Hoewel het aantal 

stukken lange tijd gelijk bleef op het bord kwam 

de koningsvleugel van Daan onder grote druk te 

staan. Zijn tegenstander wist met teveel 

aanvallende stukken een voor Daan onhoudbare 

situatie te creëren en werd het over en uit. ½-1½ 

Jelle Bergsma speelde met zwart tegen Peter 

Smit. Peter had zijn avond niet, Jelle wist het hem 

al gauw te moeilijk te maken zodat het na 15 

zetten over en uit was. Het werd na deze stand 

1½-1½ spannend en moest het laatste bord de 

beslissing brengen. 

 

Berend Joustra speelde met wit tegen Wim 

Reynders. Hoewel Berend twee pionnen achter 

kwam was zijn dreiging op de zwarte stukken 

groot en zag het er niet hopeloos uit. Helaas zag 

hij doordat hij zijn dame van een verdedigend veld 

haalde de daarna fatale aanval van zwart over het 

hoofd en werd het uiteindelijk in de late uurtjes 

toch nog een nederlaag voor Bakkeveen 2: 1½-2½ 

en moeten ze het voorlopig met de tweede plaats 

doen. 

 

  

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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Schakers Bakkeveen-1 nemen punt mee uit Steenwijk 

Onna  – De wedstrijd tegen Steenwijk-1 op 14 

maart jl. liep eigenlijk zoals de schakers van 

Bakkeveen-1 dat hadden gehoopt. Ondanks een 

flink verschil op de ranglijst tussen beide teams in 

het voordeel van Steenwijk, namen de 

Opsterlanders met een fraaie 4-4 één punt mee uit 

Overijssel. Daar mochten uiteindelijk gek genoeg 

de Steenwijkers nog het meest blij mee zijn, want 

het had voor hen op het einde zeker nog erger 

gekund. 

In het dorpshuis in Onna trad SC Bakkeveen in een 

‘tactische opstelling’ aan. Die was aangepast aan 

de kracht van Steenwijk, dat qua rating in een 

normale opstelling op ieder bord ruim de sterkere 

zou zijn geweest en zo naar een eenvoudige en 

vermoedelijk ruime overwinning zou zijn 

gemarcheerd.  

Nu speelde bij Bakkeveen Bauke Hoogstra op 

bord 1 met de witte stukken tegen de sterke Dick 

Stavast. Stavast is recent Fries Schaak Kampioen 

60+ geworden. En dat niet voor de eerste keer. Het 

werd een eenzijdige wedstrijd waarin Bauke 

ondanks zorgvuldig spel in de opening snel klem 

werd gezet en het punt in moest leveren: 0-1.  

 

Goed nieuws bracht Robin Baines op bord 3 

eveneens met wit kort daarna binnen. Tegen 

Matthijs Kuijpers kreeg hij in een gesloten stelling 

remise aangeboden, wat hij, na kort overleg met 

teamcaptain Dirk Müller, accepteerde: ½ - 1½. 

 

Steenwijk liep verder uit toen Anne van Streun  

met zwart op bord 4 zijn eindspel met een pion 

minder en loper tegen paard tegen Henk van Dijk 

ondanks zeer stug verdedigen niet kon houden. 

Van Dijk zette Anne steeds verder tegen de 

onderste rij aan zodat promotie van een witte pion 

niet meer te verhinderen was: ½-2½ .  

 

Iets terug voor Bakkeveen deed Menno-Peter 

van der Meer, die op bord 2 met zwart voor de 

verhinderde Milan Heller speelde. 

Menno-Peter wist de sterke Auke 

van Urk in een Siciliaan op een net 

zo verrassende als uitstekende 

remise te houden; 1-3.   

 

Hiermee liepen de schakers van 

Bakkeveen iets voor op de eigen, 

tactische, planning. Al één punt uit 

de eerste vier borden in de 

wetenschap dat een aantal van de 

op papier sterkste Bakkefeansters 

nog aan hun partijen bezig waren. 

Op bord 7 had Jaap Weidema wit 

gekregen met het idee om met zijn 

niet-alledaagse flankopening snel 

voordeel te krijgen. Dat liep tegen 

Pieter van der Zee wederom goed 

en Jaap kon een vol punt bij laten 

schrijven: 2-3. Met 4 punten uit 5 partijen blijft hij 

hiermee teamtopscorer.  

 

Kort daarna bracht Ben de Vries op bord 8 met 

zwart Bakkeveen weer langszij. Tegen Ingrid 

Jansen bleef de strijd lang in evenwicht. Jansen, 

een vroegere Nederlandse Schaakkampioene bij de 

dames, bouwde haar partij zeer zorgvuldig op, 

maar gebruikte daarvoor zeer veel bedenktijd. Dat 

bracht uiteindelijk de overwinning bij Ben: 3-3.  

 

Twee partijen waren nu nog bezig: Op bord 5 had 

Bakkeveens sterkste, Dirk Müller met wit Jon 

Derks als tegenstander. Derks speelde de gehele 

partij scherp maar moest in het late eindspel toch 

buigen voor de met alle mogelijke risico’s 

aanvallende Dirk. Het was geen partij voor mensen 

met zwakke zenuwen. Er kwam een dame voor wit 

waar de Steenwijker met toren en pionnen nét niet 

tegen opgewassen was: 4-3. Op bord 6 speelde 

Gerrit Meppelink met de zwarte stukken tegen 

Roel Kreulen een gelijkwaardige partij. In het 

eindspel sloeg, met veel zware stukken nog op het 

bord, de vlam in de pan. Ook daar leek minstens 

een remise voor Gerrit nog binnen handbereik, 

maar in een vliegende tijdnoodfase trok de speler 

van Steenwijk uiteindelijk toch aan het langste 

einde en bracht de eindstand daarmee nog op 4-4. 

 

Hoewel flink geschrokken van het zelfverzekerde 

optreden van Schaakclub Bakkeveen, blijft 

Steenwijk goede uitzichten op de titel houden. Met 

een overwinning in de laatste ronde op Mid-Fryslan 

-2 kan men het al uitgespeelde Schaakcombinatie 

Leeuwarden-1 nog inhalen. In die laatste ronde 

van de 1e klasse FSB op 8 april a.s. in Leeuwarden 

kunnen de Bakkeveense schakers nog voor de 3e 

plaats in de stand strijden met een overwinning op 

het lager geklasseerde Rijs. 

 

Verslag: Dirk Müller. 
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vereniging 

 

 

 
 

 
 

 

Het volleybal seizoen nadert haar einde. Het ziet 

er helaas naar uit dat er te weinig jeugdspelers 

overblijven om een jeugdteam in de competitie 

te houden. Komt hierin geen verbetering dan 

betekent dit dat alleen de Heren in de NeVoBo-

competitie overblijven en de recreanten die in 

de dorpencompetitie meedoen. De bezetting van 

de recreanten is goed: er kan altijd meer bij maar 

toch niet te klagen. D resterende jeugdspelers 

kunnen dan, voorzover ze dat zien zitten, bij een 

buurvereniging met een jeugdafdeling verder 

trainen en spelen. 

Het Herenteam heeft een vrij constante 

samenstelling van 8 personen. Omdat de 

“trainingsmaatjes” van JMC (Marum) momenteel 

geen competitieteam hebben, wordt naar een 

oplossing gezocht zodat ook JMC weer mee kan 

draaien. Aanvulling vanuit bijv. Bakkeveen is 

hierbij een optie. 

 

 

Het jeugdteam 
Afgelopen periode stonden 2 wedstrijden op het 

programma. Donderdag 16 maart uit tegen VCS-

Surhuisterveen. Dit zou een gemakkelijke 3-0 

overwinning moeten worden, gezien de stand in de 

competitie. Het liep echter anders. De eerste set 

ging nipt verloren met 25-22. Helemaal van slag 

een verlies met 25-15 van de 2e set. Daarna 

hervond de jeugd van Bakkeveen zich en werd de 

laatste set toch nog met 25-23 herwonnen. Al met 

al een 2-1 verlies. Hiermee gezakt naar een 6e 

plaats. 

Maar op 30 maart werd alles anders. Tegen de nr 3 

met veel punten voorsprong: ODS uit 

Beetsterzwaag. ODS probeerde heel erg volwassen 

te spelen: liefst alle ballen in 3x over het net: 

pass, set-up en de smash. Hiermee werden toch 

wel veel fouten gemaakt. Tegen de onverwacht 

teruggespeelde balen van Bakkeveen was men niet 

voorbereid. Dus tegen de verwachting in is met 3-

0 gewonnen. Nu op de 4e plaats! Met voor de 

meeste teams nog 1 of 2 wedstrijden te gaan kan 

het tussen de teams op de 4e t/m 6e plaats nog 

alle kanten op. Spannend tot het einde ! 

 

Het Heren-team 
De Heren rotsvast op de 4e plek. Is dat nog steeds 

zo ? Afgelopen periode 3 wedstrijden.  

 

Donderdag 9 maart komt RSO-Oudega op bezoek 

in thuishal Marum. RSO is een lastige, 

onvoorspelbare tegenstander. Over het algemeen 

spelen ze goede wedstijden. Bakkeveen heeft niets 

te verliezen: elke punt is winst. Het is akelig 

spannend in de 1e set. RSO trekt aan het langste 

eind met 23-25. Bakkeveen is dan ook helemaal 

van slag in de 2e set: weggevaagd met 14-25. Het 

wonderlijke is dat de 3e set een walk-over werd 

met 25-11. Bakkeveen heeft zelfs meer punten 

gehaald  dan RSO (62-61).  Maar alleen de 

setpunten tellen en RSO wint met 2-1. Dus 

eigenlijk 1 punt winst voor Bakkeveen. 

 

De wedstrijden op 23 en 30 maart moesten tegen 

de resp nr 8 en 11 worden gespeeld. Tegen 

VC058-Leeuwarden ging het moeizaam. De eerste 

beide sets weliswaar gewonnen met 20-25 en 16-

25. De 3e set ook een grote voorsprong van 19-24. 

Toch moest het nog 23-24 worden, toen 

Bakkeveen de bal nog net met een “tikje” over het 

net kon werken en niet meer bereikbaar voor de 

verdedigers van VC058.  

 

Donderdag 30 maart thuis tegen ODS-

Beetsterzwaag. Een redelijke wedstrijd waarbij alle 

3 sets zijn gewonnen met 25-15, 25-16 en 25-15.   

Met nog 2 wedstrijden te gaan rotsvast op de 4e 

plaats. Afstand met nr 3 is 8 punten en ook naar 

onderen (de 5e plaats) is de afstand 8 punten. 

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 
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Foarjier 

 

Sjochste, hoe 't de de fiskjes sjitte, troch it wetter fan de mar? 

Sjochste hoe't de dokes sitte, hja neist him, en hy neist har? 

 

Hearste, hoe 't de fûgels floitsje, lokjend, laevjend, yn it wâld? 

Hearst, hoe 't leafdesangen ruze, troch de blide, jonge wrâld? 

 

Sjochste 't hearste 't-Faam, fernim dan, wat ik net mear swije kin: 

Dat foar my gjin blommen bloeie, as ik dy net krije kin. 

 

Ut: samle fersen                                         Appie 

 

   

Actie ! 

 

 

Kinderen knippen 

t/m 12 jaar 

gehele maand 

april € 10,-- 

 

 

 

Jitske’s Haarsalon 

Dwarskamp 1 

Bakkeveen 

0516-541122 
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Braderieën gestopt 
 

Door afnemende interesse van standhouders en 

geen opvolging in de organisatie hebben we 

besloten te stoppen met de organisatie van de 

braderieën in Bakkeveen. 

 

Langs deze weg willen we alle standhouders en 

bezoekers hartelijk danken voor het vertrouwen 

en de aanwezigheid in de afgelopen jaren. 

 

Gelukkig zijn er genoeg andere markten in 

Bakkeveen, bijvoorbeeld het Zorgplein, de 

vlooienmarkt en de crea- en smulmarkt. En 

wellicht ooit een ander initiatief... 

 

TIP-3Provinciënland / VVA

 
  

Elke vrijdagochtend in Dúnhoeke (bij zwembad) 
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By ús yn de Mersken,  
een Friese geschiedenis 

 

Nieuw verschenen op 8 april 2017 

 

Auteur: Pauline Koenders 

Aantal pagina’s: 288 

Uitvoering: hardcover 

Uitgeverij: Stichting By ús yn de Mersken, Ureterp 

Productie : de Marge Groningen 

Verkoopprijs:  € 22,50 

Bestellen: www.byusyndemersken.frl 

 

In het boek By ús yn de Mersken leest u een 

levensverhaal, familiegeschiedenis en 

streekgeschiedenis ineen. Persoonlijke en 

ontroerende verhalen over het leven van twee 

Friese boerenzoons en hun vader in de 

Crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog en de 

Wederopbouw. Begrijpelijk geschreven, 

herkenbaar en dicht bij de beleving van alledag.   

 

Unieke teksten, zoals de oorlogsbrieven van 

Jelke en Hendrik de Jong aan hun ouderlijk huis, 

foto’s, kaarten en krantenartikelen over de 

ruilverkaveling, archeologische 

wetenswaardigheden en een aantal originele 

(Friese) liedteksten uit onder meer de Revue 

Agrarika maken dit boek tot een heerlijk lees- 

kijk- en voorleesboek dat oude tijden doet 

herleven en dat zeker ook tot nadenken stemt.  

 

Informatie over de schrijfster 

Pauline Koenders (1954) heeft zich ondanks 

haar dyslexie als autodidact ontwikkeld tot 

schrijfster. Het boek By ús yn de Mersken is 

haar debuut. Zij woont zelf in de Mersken in 

Friesland. Dit is een unieke streek, gelegen 

tussen Beetsterzwaag en Bakkeveen, die veel 

sporen uit het verleden draagt ;  Het gebied 

waarin de Mersken ligt ontstond al na de Saale 

ijstijd ongeveer 126.000 jaar geleden. Het 

gebied rondom “Het Alddjip” is één van de oudst 

bewoonde gebieden in Fryslân.  

 

Pauline zelf heeft een passie voor geschiedenis. 

Maar dan niet vanwege de droge feiten: ‘Het 

gaat mij om het gevoelsleven van de mensen.’ 

Dit leidt tot een schrijfstijl die de lezer geregeld 

eventjes mee op reis neemt naar de innerlijke 

wereld van de mensen en de intimiteit van het 

leven in Friesland , in de eerste zes decennia 

van de vorige eeuw. Zij belicht het harde 

werken, de ontberingen, maar ook het plezier en 

de verbondenheid van de gemeenschap. 

 

Verkrijgbaarheid 

U kunt het boek By ús yn de Mersken bekijken 

en bestellen via www.byusyndemersken.frl 

Het ook te koop bij diverse verkooppunten, zoals 

bijvoorbeeld het Streekmuseum Gorredijk 

Voor meer adressen kijk op de website. 

 

Willem Dolstra 

  

Maandag 

http://www.byusyndemersken.frl/
http://www.byusyndemersken.frl/
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes 

  
 

 

 

 

 

Vacatures – Vrijwilligers 
(zoals vermeld in deze Slûswachter)  

 

pag Organisatie Omschrijving functie Nadere info en aanmelding 

5 Plaatselijk Belang 
Deelname in commissie om “duurzaamheid” 

vorm te geven. 
Email: pb@bakkeveen.nl  

62 
TIP-

3Provinciënland 

Assistentie op startlokatie van de 3 

Provinciënwandeltocht (zaterdagochtend 13 

mei). www.3wandel.nl 

Jan van Dalen: 

janvd@bakkeveen.nl of 06-

51175883 

Vacature 
 

GEVRAAGD: Flinke zelfstandige hulp of echtpaar 

voor schoonmaakwerkzaamheden in onze 

bungalows op Bungalowpark 't Hout.       

 

Reacties s.v.p. naar: Fam. Van de Peppel, tel. 

06-25 06 54 19. 

 

 

Omtinker wil dorpstuin met bonenproject 

starten en zoekt contact met enthousiaste 

dorpelingen zowel jong als oud.  

 

J. Bouius: 06-21860882 

 

 

3 Provinciënwandeltocht 
vacatures 

 

Op zaterdag 13 mei wordt voor de 9e maal de 3 

Provinciënwandeltocht gehouden. We kunnen 

nog vrijwilligers gebruiken om bij de start (en 

finish) alles in goede banen te leiden.  

 

Wie wil ’s zaterdagochtend 13 mei helpen met 

het verwijzen van de deelnemers naar de juiste 

plek, startkaarten controleren en startkaarten 

scannen?  

Mail of bel Jan van Dalen: 

janvd@bakkeveen.nl of 06 5117 5883 

www.3wandel.nl 

 

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 29. 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

 

Vlooienmarkt 
De 2e vlooienmarkt van het jaar is op 

zaterdagochtend 6 mei. 

www.bakkeveen.nl/markt   

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

In de maanden maart, april en mei is het 

groenafval brengpunt in Ureterp elke 

zaterdagochtend geopend.  

Pas in juni is de locatie weer om de week op 

zaterdagochtend open/gesloten. 
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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: volgens afspraak. 

http://www.jehuisarts.nl/
http://www.fysiotherapiegoren.nl/
mailto:info@bakkeveen.nl
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 Plaza food for all “De Kolk” 
Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen  Telefoon: 0516-541905 

Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 21 uur, Vrijdag, zaterdag tot 22 uur. 


