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De Slûswachter 
 

En dan maar denken dat het met het lengen der dagen het ook warmer wordt. Het wordt bijna elke dag 

kouder! Vandaag, vrijdag 5 mei is het nauwelijks 9 graden geweest. De optimisten onder ons weten het 

zeker: de warmte hebben we nog tegoed deze zomer.  

Omdat het buiten nog niet goed toeven is, heb je alle tijd om deze Slûswachter eens goed door te lezen 

en te beseffen dat er weer veel georganiseerd wordt waar je actief of passief aan deel kunt nemen. Ook 

andere ontwikkelingen in het dorp worden beschreven. Veel mensen raken enthousiast van een 

“duurzaam Bakkeveen”.  Vasthouden dat enthousiasme en op zoek naar verbreding van het draagvlak ! 

 

Veel leesplezier !           Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie pagina 

Wo 10 mei Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur 27 

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

Do 11 mei ANBO-uitje.  Reis met de bus door Groningen. 52 

Do 11 mei Thema avond “Gezond Bakkeveen”.  De Mande, 20 uur 27 

Vr 12 mei Haak- en breicafé. Dorpscafé De Brink, 10 uur 33 

Vr 12 mei Zorgplein “voeding en beweging”.  14-17 uur op schoolpleinen. Web 

Za 13 mei 3 Provinciën Wandeltocht. Start/finish bij Dúndelle. 8-14 uur   62 

Za 13 mei 10e Dorpen Oldtimer Evenement. Sligro en Plaza de Kolk 61 

Wo 17 mei Sociëteit 55+: Seizoensreisje 44 

Wo 17 mei Vrouwen van Nu: Dúndelle, 14:30 uur.  Seizoensafsluiting 33 

Za 20 mei Vlooienmarkt, 7-13 uur.  Terreinen rond sportpark 62 

Za 20 mei Voetbalvereniging Bakkeveen: Familiedag 28 

Za 20 mei Intocht Hannekemaaiers. 16:30 – 17:15 uur.  Dundelle – Pûpekrús - Plaza De Kolk Web 

Za 20 mei Jeugdavond. Dorpshuis Siegerswoude, 19:30-22 uur 26 

Wo 24 mei Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur 27 

Do 25 mei Start 3 dagen Oerrock in Ureterp Web 

Do 25 mei  Hemelvaartsdag --- 

Vr 26 mei Open boerderijdag van Campina. Fam. Rohaan, De Mersken 1, Siegerswoude 49 

Za 27 mei Natuurvereniging: excursie naar Delleboersterheide. Vertrek Brink om 9:30 uur 41 

Za 27 mei Crea- & smulmarkt in centrum Bakkeveen.  www.bakkeveen.nl/crea  21 

Za 27 mei Inspirerende bostocht o.l.v. Jeroen Heindijk. Slotplaats, 13:30 uur 39 

Wo 31 mei Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur 27 

Do 1 juni Laatste dag inzenden kopij Slûswachter (laatste voor de zomervakantie) --- 

Vr 2 juni Haak- en breicafé. Dorpscafé De Brink, 10 uur 33 

Vr 2 juni Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude (4 dagen) 53 

Za 3 juni Vlooienmarkt, 7-13 uur.  Terreinen rond sportpark 62 

Za 3 juni Kunstroute Opsterland. Diverse locaties en specifieke route (4 dagen) 61 

Za 3 juni Jeugdavond. Dorpshuis Siegerswoude, 19:30-22 uur 26 

Ma 5 juni 2e Pinksterdag --- 

Di 6 juni Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur (dus 1 dag eerder dan normaal !) --- 

Wo 7 juni Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur 27 

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

Wo 7 juni Start Avond-4-daagse. Start vanaf 18 uur in centrum 62 

Za 10 juni P’optimaal in Waskemeer. 17:30 – 02:00 60 

Za 10 juni Intocht avond-4-daagse. Bakkeveen centrum, 20 -21 uur 62 

Zo 11 juni Sing-inn op camping Ikeleane, 16:30 uur 62 

Vr 23 juni Demodagen van Veenstra-Bakkeveen. (2 dagen). Terrein voor Mjûmsterwei 37. Web 

Vr 23 t/m zo 25 juni Openluchtspel “It van Drooge Mystearje”.  Zonneweide Dundelle. 24 

Zo 25 juni Jaarlijkse gezamenlijke ballonvaart. 62 

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 

 

De maand mei is een maand waarin veel 

seizoenactiviteiten losbarsten in Bakkeveen. 

Zowel voor de inwoners als voor de bezoekers van 

Bakkeveen valt er weer veel te beleven. Ook het 

thema gezondheid en bewegen krijgt aandacht 

deze maand. In het kader van het Zorgplein voor 

Kinderen, de 3 Provinciën Wandeltocht, de 

Crea&Smulmarkt, de themagroepen uit “een 

duurzaam Bakkeveen”, wordt er o.a. aandacht 

besteed aan gezondheid, door middel van bewegen 

en gezonde en lekkere voeding. Door te bewegen, 

maakt niet uit op welke manier, kunt u zelf heel 

veel bijdragen aan uw eigen geestelijke en 

lichamelijke gezondheid en zo gezond oud te 

worden. De voorbeelden zien we in onze eigen 

buurt: “tachtigers” die veel lichamelijk bezig zijn, 

gemakkelijk 100 km en meer per week (niet 

elektrisch) fietsen en die mede daardoor zeer fit en 

vitaal blijven. Wie wil dat niet? 

 

Openluchtzwembad Bakkeveen behouden. 

Dat is een mooie gelegenheid om uw aandacht te 

vragen voor het behoud van ons prachtige 

openlucht zwembad Dúndelle. Dit is een bad zoals 

je dat bijna nergens meer ziet in Nederland. Dit is 

deels betaald met ons eigen gemeenschapsgeld, 

het is eigenlijk een beetje van ons allemaal! We 

moeten ons als dorp sterk maken om dit te 

behouden, voor onze eigen kinderen, en inwoners, 

maar ook voor bezoekers van elders. Het is altijd 

een trekpleister voor Bakkeveen geweest. Wie 

heeft er nu niet met een (school)reisje dit 

zwembad bezocht? Tot ver in het land is dit bad 

met zijn 3 ronde ramen bekend. Het gevaar ligt op 

de loer, dat de gemeente dit financieel niet meer 

kan ondersteunen en dat we het bad kwijtraken. 

Het zwemwater is altijd heerlijk verwarmd, 

grotendeels met duurzame energie, met warme 

douches, dus koud watervrees hoeft u niet tegen 

te houden. Des te hoger de abonnementen 

verkoop en de bezoekersaantallen zijn, des te 

groter is de kans op behoud van het zwembad.  

 

Zorgplein voor kinderen bij beide 

Basisscholen. 

Als vervolg op het succesvolle Zorgplein dat in 

2015 is gehouden bij Food Plaza, vindt dit jaar op 

12 mei een Zorgplein voor kinderen plaats. Dit 

wordt gehouden op de beide schoolpleinen van de 

naast elkaar gelegen basisscholen, en is bestemd 

voor de kinderen van ons dorp en natuurlijk ook 

alle andere kinderen en belangstellenden, die 

willen komen kijken. De scholen hebben hun 

pleinen ter beschikking gesteld en treden hierin 

samen op. Een groot goed, immers samenwerking 

begint aan de basis(school). De huisarts heeft zich 

opgeworpen als een enthousiaste initiatiefnemer 

van dit gebeuren en samen met vele vrijwilligers 

gaat ze aandacht vragen voor gezondheid bij onze 

kinderen, m.n. gezonde voeding en bewegen. In 

allerlei kraampjes kan men informatie vinden over 

gezonde voeding, sport, beweging en alles wat 

daarmee samenhangt.  

 

Bakkeveen wordt één van de 4 grote dorpen 

in Opsterland.  

De gemeenteraad heeft de definitieve Woonvisie 

Opsterland vastgesteld. Voor Bakkeveen is het 

een mooie opsteker dat de Gemeente onze 

opmerking heeft overgenomen dat we in de 

Woonvisie ook bij de grote dorpen willen horen net 

als in de Omgevingsvisie al stond aangegeven. 

Daarmee is bevestigd dat Bakkeveen naast de 

dorpen Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp een 

verzorgende functie heeft. Hiermee is de 

Woonvisie aangepast en wordt Bakkeveen 

geschaard onder de grotere dorpen en is 

“centrumdorp” geworden.  

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Gezien de verwachte ontwikkelingen van de 

woonwensen zal uitbreidingsnieuwbouw 

voornamelijk plaats moeten vinden in de grotere 

dorpen en daar hoort Bakkeveen nu ook bij. Dit 

zijn tevens de centrumdorpen die beschikken over 

de meeste basisvoorzieningen.  

 

PB had ook verzocht om de Woonvisie zodanig aan 

te passen dat het maximaal mogelijk wordt 

dorpsbewoners zo lang mogelijk in eigen dorp en 

binnen eigen netwerk te kunnen laten wonen. Dit 

verzoek is niet overgenomen door de Gemeente. 

Als reden geven zij aan dat bij toewijzing van 

sociale huurwoningen landelijke regels bepalend 

zijn. Indien senioren in aanmerking willen komen 

voor een sociale huurwoning, is het van belang om 

zich tijdig in te schrijven bij de 

woningbouwverenigingen. Over huurwoningen 

staat verderop in deze Slûswachter een 

stukje geschreven.  

 

Een Duurzaam Bakkeveen. 

Na onze oproep in de vorige Slûswachter om 

vrijwilligers te werven die mee willen doen aan 

brede initiatieven op het gebied van een Duurzaam 

Bakkeveen heeft het bestuur van het SKW (sociaal 

cultureel werk), dat valt onder Plaatselijk Belang, 

aangegeven dat zij zin en de energie hebben om 

dit initiatief op te pakken. Dat vinden wij een zeer 

positief signaal en we zijn er blij mee. Inmiddels 

zijn zij voortvarend van slag gegaan en hebben ze 

al bijeenkomsten gehad, en zijn er ook al 

verschillende werkgroepen gevormd. Meer 

informatie hierover vindt u elders in deze 

Slûswachter. 

 

Slotsdraai uit onderhoud bij Waterschap.  

Van het Waterschap hebben we een brief 

ontvangen waarin zij meedelen dat het Waterschap 

vanaf heden geen onderhoud meer verricht aan de 

wandel-/fietsbrug tegenover de Slotplaats. Zij 

hebben de brug een aantal jaren geleden 

opgeknapt en volgens het beleid van het 

Waterschap worden alle nog in hun bezit zijnde 

bruggen afgestoten. Zij hebben de Gemeente 

gevraagd om dit onderhoud over te nemen. De 

Gemeente heeft in september 2016 aangegeven 

dat vanuit verkeerskundig oogpunt de gemeente 

geen belang heeft bij de wandel-/fietsbrug 

tegenover de Slotplaats, omdat er op ca. 200 m 

afstand een gelegenheid is om de vaart veilig over 

te steken.  

 

Na dit bericht van de Gemeente heeft het 

Waterschap aangegeven dat zij geen onderhoud 

meer verricht aan deze brug; wel controle uitvoert 

naar de onderhoudstoestand en als deze zodanig is 

dat de brug gevaarlijke situaties oplevert er op den 

duur een sloopvergunning wordt aangevraagd. Dit 

lijkt ons een verlies voor het dorp, het bruggetje is 

net opgeknapt en wordt veel gebruikt. Er lopen 

diverse officiële routes overheen en het heeft ook 

een historische waarde. Binnenkort gaan wij, 

samen met NatuurMonumenten, Natuurvereniging 

Bakkeveen en de Historische Vereniging 

Bakkeveen, in overleg hoe we ons hierin gaan 

opstellen.  

 

Herplaatsing tegels vrijwilligers van het jaar. 

PB heeft met hulp van stagiair hovenier Olaf 

Nijholt, de tegels met de namen van vrijwilligers 

van het jaar, weer een mooi plaatsje gegeven. In 

verband met de herinrichting van het Dundelle 

gebied waren die tegels door Andries en Engel 

bewaard en opgeslagen. De tegels liggen nu bij de 

doorgang van de TOP zuil naar Dundelle, zodat ze 

een prominente plaats hebben en we op deze 

manier nog eens stil staan bij het belang van 

(deze) vrijwilligers voor ons dorp. Het betreft 7 

tegels: Jan van Dalen 2002, Jeen Bouma 2003, De 

Himmelploech 2004, Jan, Hennie en Geertje 

Jongstra 2005, de leiding van de Knutselclub 2006, 

Huub Bouma 2007, en Evert Russchen 2009.  

 

Glasvezel buitengebied Bakkeveen. 

PB is door DFMopGlas uitgenodigd voor een 

infoavond van glasvezel in het buitengebied, nl de 

dorpen en bedrijventerreinen van de gemeentes 

Opsterland, West- en Ooststellingwerf. Er wordt 

gesproken over een oplossing voor de 

problematiek van de snelheid en stabiliteit van de 

internetverbinding in de buitengebieden. Zij willen 

ons informeren over de beleidskeuze die provincie 

Fryslan gemaakt heeft in het glasvezeldossier en 

hoe lokale organisaties daarop kunnen anticiperen 

om de verglazing van hun omgeving daadwerkelijk 

mogelijk te maken. PB zal bij deze avond aanwezig 

zijn, om te zien wat dit kan betekenen voor ons 

dorp en het bijbehorende buitengebied. 

 

Innen contributie 2017. 

Deze maand gaat onze penningmeester aan de 

slag met het innen van contributie over 2017. 

Grotendeels zal dit via incasso gaan, maar in 

sommige gevallen wordt nog contant betaald. De 

contributie wordt dit jaar niet verhoogd, en blijft 

€7,50. We hopen met uw bijdrage goede dingen 

voor ons dorp te kunnen blijven doen.  

 

Bloembakken als dorpsversiering. 

Uw contributiegeld wordt deels gebruikt om elk 

jaar bloembakken van te bestellen. In gezamenlijk 

overleg met hovenier Bloemhof en bloemenwinkel 

De Wylde Roas is tot ieders tevredenheid besloten 

om de bloembakken door De Wylde Roas te laten 

verzorgen. Begin mei worden deze geplaatst en 

kunnen we genieten van deze dorpsverfraaiing op 

De Brink en de Tsjerkewal. De vrijwilligers zorgen 

er weer voor dat de bakken er puik blijven uitzien. 

 

Jannie Tjassing 

 



6 

 

 

  



7 

Wilt u (in de toekomst) in een huurwoning?  

Schrijft u nu alvast in! 
 

U heeft bij de gymnastiekzaal vast al het grote 

bord gezien waarop WoonFriesland aangeeft dat er 

12 woningen gerenoveerd worden aan de 

Boskamp. Wie komen in aanmerking voor 

huurwoningen als er één vrijkomt? Dat hangt er 

vanaf wie het langst op de wachtlijst staat. 

 

Wilt u nu, of misschien in de toekomst als u ouder 

wordt, of als u uw eigen huis wilt verkopen, in een 

grote of kleine huurwoning gaan wonen in 

Bakkeveen? Laat u dan nu alvast 

inschrijven bij een 

woningbouwvereniging die in 

Bakkeveen huurhuizen heeft, zodat u 

op een wachtlijst geplaatst bent.  
Dat zijn woningbouwverenigingen WoonFriesland 

en Elkien.  

 

Wettelijk zijn toewijzingsregels afgesproken waar 

men zich aan moet houden. Toewijzing vindt plaats 

passend bij inkomen en huishoudgrootte.  

 

Toewijzing vindt plaats op de lengte van de 

zoekduur, er wordt géén rekening meer 

gehouden met leeftijd en woonplaats van de 

aanvrager. Iemand uit een andere woonplaats, 

die langer op de wachtlijst staat dan iemand uit 

Bakkeveen, krijgt dus voorrang. Ook oudere 

inwoners hebben geen voorrang. Zo kan het 

gebeuren dat een jong iemand uit een andere 

woonplaats eerder een huis krijgt dan een ouder 

iemand uit Bakkeveen. Het gaat er namelijk om 

wie het langste op de wachtlijst staat, die gaat 

altijd voor.  

 

Dit kan soms oneerlijk lijken, maar dit is wettelijk 

zo afgesproken en daar kunnen wij niets aan 

veranderen. Dit komt erop neer, dat als mensen in 

de toekomst in aanmerking willen komen voor een 

huurhuis, groot of klein, in Bakkeveen, men 

zichzelf nu alvast moet inschrijven als 

woningzoekende. Als er dan een huis beschikbaar 

komt, dat men graag wil hebben, kan men dat 

aangeven en dan wordt gekeken naar hoe lang u 

ingeschreven staat. De langst ingeschrevene heeft 

de eerste keuze. U kunt zolang op de lijst staan als 

u zelf wilt. Dus als u een aangeboden huis niet wilt 

hebben, gaat het naar een ander, maar u blijft wel 

op de wachtlijst staan.  

 

Het is dus noodzakelijk, als je overweegt om later 

naar een huurhuis te willen, je alvast 

vroegtijdig in te schrijven, ook als je er nu 

nog niet in wilt.  

 

Sommige inwoners vinden het vreemd dat  

statushouders (mensen die een verblijfsvergunning 

hebben gekregen, zoals asielzoekers) wel een 

huurwoning krijgen in Bakkeveen, terwijl inwoners 

van Bakkeveen geen woning krijgen. 

Statushouders hebben hier zelf geen zeggenschap 

in, zij mogen niet zelf kiezen waar ze graag willen 

wonen. Ze worden door de overheid verplicht om 

in een huurwoning te wonen die de overheid voor 

hen heeft aangewezen. Ook deze mensen kunnen 

in een huurhuis in Bakkeveen geplaatst worden. 

Dit wordt besloten door de woningbouwcorporaties 

en de gemeente aan de hand van wettelijke 

afspraken.  

PB-Bakkeveen  
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Houthandel Waskemeer 
  

Vuren hout 
 SLS kopmaat 38*89 mm, € 1,30/m (lengtes van 600 cm 

voorraad) 

 SLS kopmaat 44*69 mm,€ 1,25/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 € 12,50 (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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Berichtje van de wijkagent 
 

Beste inwoners van Bakkeveen. De laatste tijd 

krijg ik weer vaker meldingen en klachten uit het 

dorp. 

Klachten die met gedrag van anderen te maken 

hebben. Nee, het is niet alleen de jeugd! Ik ga niet 

generaliseren. Het blijft lastig om mensen aan te 

spreken op gedrag waar andere mensen last van 

hebben of gedrag wat schade aan andere mensen 

toebrengt. 

 

Jullie als in inwoners van het dorp weten vaak 

beter wat er gebeurd in het dorp dan ik, als 

wijkagent. 

Ik woon niet in jullie dorp, zoals voorheen de 

veldwachter. Ook werk ik niet 24/7.  

 

Elk mens is in de basis  verantwoordelijk voor zijn 

eigen woon- en leefomgeving. Inbreuken daarop 

moet hij of zij zelf voorkomen en oplossen. Want 

als je b.v. de sleutel van je auto in het slot laat 

zitten, dan kan je mij niet verwijten dat ik niet heb 

voorkomen dat je auto gestolen is. Wel kunnen we 

samen met elkaar proberen dit te voorkomen en 

elkaar er op aan te spreken. Als je ziet dat iemand 

bijv. op een schoolplein een speeltoestel 

beschadigt dat moet je volgens mij daar iets aan 

doen. Ook als je het niet ziet maar het via via wel 

weet, dan nog moet je er volgens mij iets mee 

doen! 

Is dat iemand verlinken?? Zo kan het wel voelen, 

maar je kunt het ook zien om ongewenst gedrag in 

te dammen en te voorkomen. 

 

Neem dus je eigen verantwoordelijkheid en 

probeer het samen met anderen op te lossen. De 

wijkagent kan daarin een rol spelen. Hij werkt 

samen met heel veel instanties om te proberen 

aan de vóórkant van problemen te komen, want  je 

kan er beter vroeg bij zijn voordat het uit de hand 

loopt.  

 

Zoals ik al zei, ben ik niet altijd aan het werk. Heb 

je direct politie nodig omdat je bijv. ziet dat 

iemand inbreekt of iets vernield, schroom dan niet 

om 112 te bellen. Want met 112 pak je daders 

mee.  

Kun je het wél uitstellen bel dan 0900-8844. En wil 

je het met mij als wijkagent bespreken dan vraag 

je of ik je terug kan bellen. 

 

Samen komen veel verder. 

 

Oebele Dijk 

Oebele.dijk@politie.nl 
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Bij ons in het dorp…… 
 

Gertjan Veenstra 
(Door Iskje Hovinga) 

 

Wie nog geen kennis heeft gemaakt met het 

acteer- en zangtalent van Gertjan, kan dat zeer 

binnenkort doen! 

Hij speelt eind juni en het eerste weekend van juli 

de hoofdrol (Gaston) in de bekende musical:  ‘Belle 

en het beest’, de Nederlandse versie van Beauty 

and the Beast. 

 

Maar wie is Gertjan, waar komt hij vandaan en hoe 

is het ‘zo’ gekomen. 

 

Hij is 15 oktober 1996 in het ziekenhuis te 

Drachten geboren. 

Na een verblijf van een paar dagen werd zijn 

woonplaats Bakkeveen Hij woont, samen met heit 

Gerrit , mem Nynke en zus Marlies       aan de 

Tsjerkewal. 

 

Het acteren begon al op jonge leeftijd. Samen met 

zus Marlies toneelspelen boven in de slaapkamer. 

Allemaal eigen fantasie. 

Soms werd er ook door Gertjan bij gezongen, maar 

dan werd er al snel vanaf beneden geroepen dat 

het ‘kattegejank’ moest stoppen. 

Als je hem nu hoort zingen, dan denk ik ...... 

waren de oortjes van heit en mem destijds wel 

goed getuned ?  

Het kan werkelijk zo op CD. 

Ook “ de TV kantine”  spelen, samen met een 

neefje en een nichtje, leverde leuke tafereeltjes 

op. Er werd zelfs een schattige video van gemaakt. 

 

Na de lagere school ging Gertjan naar het Liudger 

in Waskemeer en de Burg. Harmasschool in 

Gorredijk. Nu volgt hij een audiovisuele productie 

opleiding aan de ROC Friese Poort in Drachten. Met 

vriend Wietse Veenstra (geen familie) , die de 

opleiding journalistiek volgt aan dezelfde school, 

doet hij speciale schoolprojecten. 

Vanaf de zomervakantie in 2010 maken de jongens 

samen filmpjes o.a. van: de Shetland veulentjes 

op de Bakkeveenster  heide, de Freule vijver, 

Kerstwandeling, Koninginnedag en de Drie 

Provincien wandeltocht.  Zo ontstond hun eigen 

bedrijf : GW productie.  

 

Door het toneelspelen van heit bij Nij Bigjin raakte 

Gertjan geinteresseerd in het gebeuren er om 

heen. Helpen bij het decor bouwen en vooral ook 

heit volgen tijdens het repeteren thuis.  

Toneelspelen lijkt hem ook wel wat. Het zaadje is 

inmiddels gezaaid en zijn eerste optreden is in het 

openluchtspel: Halbe’s Lot. Daarna wordt hij 

betrokken bij het jeugdtheater. 

In 2014 krijgt Gertjan de hoofdrol in het stuk:  Het 

Spookslot. In deze rol moest hij ook nog zingen en 

toen moesten heit en mem wel toegeven dat hij 
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best goed zong. In de kerk werd rond die tijd de 

musical Maria opgevoerd, en daarin had Gertjan 

ook nog een bijzondere rol. Weet u nog dat hij op 

de brommer door de kerk race-de en even later 

een dronken teenager was? Ja, zo is het gekomen! 

 

Vorig jaar, na zijn rollen bij het jeugdtheater in, 

‘Theaterdiner’  en ‘De Wezen van Veenhuizen’, is 

Gertjan toe aan een nieuwe uitdaging.  Het wordt 

dan echt tijd voor iets anders. Hij vindt zichzelf te 

oud voor het jeugdtheater. 

 

Na een bezoek aan de The Phantom of the Opera 

in Londen kwam Gertjan tot de ontdekking, dat dit 

het was wat hij het liefste wilde: optreden in een 

echte musical. 

Afgelopen jaar augustus, doet hij auditie voor de 

musical ‘Belle en het Beest’, die opgevoerd wordt 

in de Stadsschouwburg Trebol te Harlingen. 

Hij wordt aangenomen, krijgt zowaar de hoofdrol 

‘Gaston’ en speelt samen met nog 23 andere 

spelers/zangers uit de provincie Friesland in deze 

musical. 

Iedere zondagmorgen rijdt hij naar Harlingen waar 

de hele dag wordt gerepeteerd. Dan begint het: 

het samenwerken, acteren, dansen en zingen. 

“Wat vind je het moeilijkst”, vraag ik. “Dat is het 

dansen,” zegt Gertjan. “ Maar het gaat me 

lukken”. “Het zingen dus niet?”, vraag ik verbaasd. 

“Nee”, zegt hij, “dat gaat prima.” Waarop ik vraag 

of hij een liedje voor me wil zingen uit de musical. 

Nou dat klinkt prachtig, hij heeft een stem, om 

jaloers op te worden! 

 

Ik vraag Gertjan wat voor ambities hij heeft. “Ik 

wil graag van mijn hobby, mijn professie maken. 

Als ik straks mijn stage bij RTV Noord heb 

afgerond en examen heb gedaan, dan wil ik graag 

naar de kleinkunst academie.   

 

Gertjan heeft talent!  Maar dat kan ook bijna niet 

anders denk ik dan. Pake Jan en beppe Lutske, 

(heb ik van horen zeggen) konden ook heel goed 

toneelspelen, net als tante Dieuwkje en heit Gerrit. 

Het zit dus in de genen.  

Gertjan laat me een foto zien, waarop hij er 

onherkenbaar uit ziet in een prachtig op maat 

gemaakt kostuum. Je zult je rol als arrogante 

slechterik vast met verve gaan spelen.  

Ik weet het nu al zeker: ik ga kijken! 

 

Voor degene die ook nieuwsgierig is geworden en 

wil gaan kijken? 

 

Kaarten bestellen dat kan: 

 

www.belleenhetbeestdemusical.nl 

Stadsschouwburg Trebol Harlingen 

Zuidoostersingel 1 

Of bij Gertjan : tel.nr. 06-21924465 

 

Voorstelling op: 

30 juni:  aanvang : 20.00 uur 

  1 juli :  aanvang : 14.00 uur en 20.00 uur 

  2 juli :  aanvang : 12.00 uur!  

 

Iskje Hovinga
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Nieuw bij ons in het 

Dorp (en terugkeer) …… 

 

Nienke en Michiel 
 

Michiel kan binnenkort als nieuweling 

in ons dorp worden verwelkomd met 

Nienke die in Bakkeveen is getogen. 

Samen vestigen zij zich eind mei aan 

Douwelan 8.  

 

Nienke heeft een paar jaar geleden de 

marathon in New York gelopen. Zij 

heeft hem ook uitgelopen. Zij was van 

plan om de marathon binnen 5 uur te 

lopen, maar het werd net iets meer 

dan vijf uur. Maar toch, petje af!  Zij 

deed dat onder het motto: Als ik de 

marathon van NY uitloop dan kan ik 

mentaal alles aan.  

Nienke is een telg uit het geslacht 

Okkema. Vader en moeder hebben een 

aantal fraaie exemplaren op de wereld 

gezet; Nienke is de zuster van……., jullie weten 

wel…….. 

Nienke vertelt over haar ouders dat ze in 

Bakkeveen zijn komen wonen omdat haar vader in 

Haulerwijk ging werken, waar hij overigens nog 

steeds werkzaam is. Haar moeder rijdt paard net 

zoals Nienke en haar zuster. Over de familie van 

Nienke zouden we verder kunnen uitweiden maar 

uw interviewer zal zich in dit stuk tot het prille 

echtpaar met een dochtertje van ruim vijf 

maanden beperken. 

 

Die marathon vertelt nog iets anders over Nienke. 

Zij is een duursporter. Dat blijkt nog meer 

wanneer haar schoolcarrière te sprake komt.  Na 

de lagere school ging ze naar HAVO/VWO maar 

eindigde op de MAVO. Na de MAVO volgde zij aan 

het MBO de opleiding “onderwijsassistent”. Het is 

toch ongelooflijk wat je allemaal in Nederland kan 

studeren. Daarna volgde zij met goed gevolg de 

PABO in Leeuwarden. Dat was evenwel nog niet 

genoeg. Zij stoomde vervolgens  door naar 

Windesheim waar zij een masters behaalde.  

 

Vervolgens behaalde zij een diploma om ook les te 

geven in gymnastiek en zij volgde een post HBO-

opleiding “rekencoördinator”.  Duizelt het u al? Dat 

is nog niet alles. Tenslotte deed zij ook nog een 

echte masters opleiding “Onderwijskunde” aan de 

RUG te Groningen. Laat dit een waarschuwing aan 

onderwijs-autoriteiten zijn dat langzame starters 

ver kunnen komen. Te snelle selectie kan dus voor 

duurstarters funest aflopen. Voor Nienke gelukkig 

niet! En, zo vertelde Nienke, haar educatieve reis 

heeft zij met een Kanjertraining afgesloten. Ook 

volgt zij nog alle vernieuwingen op haar gebied op 

de voet.  

Na haar diploma aan de PABO te hebben voltooid 

is zij als leerkracht in Beetsterzwaag gaan werken. 

M.a.w. alle andere opleidingen na de PABO heeft 

zij naast haar werk gedaan. Begrijpt u waarom 

Nienke behoefte had om te bezien of zij wel over 

voldoende doorzettingsvermogen beschikte? En 

dan te bedenken dat Nienke pas 30 jaren oud is. 

 

Het moge duidelijk zijn dat na zoveel 

informatieopslag Nienke niet meer voor de klas 

staat. Nienke werkt voor “Kanjertraining” en reist  
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daarvoor door heel Noord-Nederland. 

Kanjertraining? Nu is Nienke een kanjer, maar 

daar gaat het hier even niet om. Op de website 

“Kanjertraining.nl” staat onder meer het volgende 

te lezen: 

  

“ De Kanjertraining op school bestaat uit een serie 
lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht 
in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining 
is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden 
(preventief), of te verbeteren (curatief).  
De Kanjertraining startte in 1996 in een 
psychologenpraktijk in Almere. Zowel ouders en 
kinderen werden getraind in het leren omgaan met 
problemen die zij tegenkwamen in de omgang met 
anderen. Deze training wordt nu over het hele land 
gegeven.  
De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend 
is door de Cotan. De onderwijsinspectie beoordeelt dit 
leerlingvolgsysteem als een goed instrument waarmee 
kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen 
worden. “ 
Nienke onderricht en begeleidt dus lerarenteams 

en ouders. Zij vindt het superleuk werk en het 

brengt haar naar allerlei scholen. Scholen gelegen 

vlak bij de Duitse grens tot in scholen over de 

afsluitdijk in Noord-Holland. Lezertjes zullen zich 

inmiddels wel hebben afgevraagd wanneer komt, 

Michiel, haar wederhelft nu eindelijk eens op de 

proppen. Michiel, met als Zwitserse achternaam, 

Büchli, is in Drenthe geboren en getogen. Hij heeft 

in Groningen communicatiewetenschappen 

gestudeerd en heeft als bewonersconsulent voor 

verschillende woningbouwcorporaties gewerkt, wat 

hij nog steeds doet. Hij is sportief, nog steeds 

wekelijks actief als spits in zijn voetbalteam en 

houdt ervan om af en toe een balletje te slaan op 

de tennisbaan.  

 

Michiel en Nienke ontmoetten elkaar een aantal 

jaar geleden in een kroegje in Groningen en 

wekten elkaars wederzijdse interesse op. Alleen, 

Nienke had haar mobieltje niet bij haar, laat staan 

schrijfgerei, en Michiel’s mobieltje moest eerst 

weer nodig aan het infuus alvorens iets te kunnen 

opslaan. Gelukkig bracht een vriend van Michiel 

redding in de nood en zo is het gekomen. 

Uiteindelijk trok Michiel bij Nienke in, zij had een 

woning in Drachten. 

 

Nienke beschrijft Michiel en haarzelf als echte 

dorpsmensen, die van de bossen houden, dus de 

keus was snel op Bakkeveen gevallen. Daarbij 

komt dat Nienke in de trend past, die vertelt dat 

kinderen een veel betere relatie met hun ouders 

hebben dan vroeger. Zij belde of berichtte haar 

ouders bijna dagelijks en zag ze minstens één keer 

per week; zo gezegd, Italiaanse toestanden. Dat 

wordt nog bevorderd door het gezamenlijke 

paardrijden vanuit de Bosmanege. 

 

Verder staan zij beiden positief in het leven, zijn 

hun vrienden belangrijk voor ze, en reizen zij heel 

graag. Binnenkort gaan ze naar Curaçao om een 

huwelijk van vrienden feestelijk in te luiden en 

dochtertje gaat mee. 

 

Verder wordt Nienke bestuurslid van “Plaatselijk 

Belang”. Zij wil zich met name inzetten voor het 

Dúnsân-project. Zo ziet ze graag dat de gymzaal 

blijft en natuurlijk ook het zwembad, waar zij als 

kind zulke goede herinneringen aan bewaart. 

 

Michiel en Nienke jullie zullen je vast welkom 

voelen, zeker gezien Nienke’s wortels in 

Bakkeveen. 

 

Bob Waisfisz
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       uw team van  

notariële  

specialisten

 

testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | 

nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | 

huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | 

koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | 

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

aandelenoverdracht 
 

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis 

vraag vrijblijvend informatie en/of offerte 

www.bvwnotarissen.nl | info@bvwnotarissen.nl 

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

U moet als ondernemer aan de slag met 

uw pensioen. Hoe?  

Met de Begeleiding Pensioenkeuze!  
 

Er is een nieuwe wet over het pensioen dat 

ondernemers opbouwen in hun BV. Er mag 

binnenkort geen pensioen meer opgebouwd 

worden in de eigen BV.  

 

Vóór 1 juli a.s. moet een ondernemer die 

pensioen opbouwt in zijn BV in actie komen 

om de opbouw stop te zetten. Daarnaast moet 

de ondernemer een keuze maken over het 

pensioen dat al is opgebouwd. Wij helpen 

ondernemers daarbij met de Begeleiding 

Pensioenkeuze. Zodat er geen deadlines 

worden gemist en alle regels worden gevolgd.  

 

Stoppen met opbouw van pensioen 

U heeft tot 1 juli 2017 de tijd om de opbouw van 

het pensioen in eigen beheer stop te zetten. 

Hiervoor moet de ‘pensioenbrief’ of 

‘pensioenovereenkomst’ worden aangepast. 

  

Wat zijn de keuzes voor het al opgebouwde 

pensioen? 

Daarna moet u een keuze maken met betrekking 

tot het pensioen dat u al in uw bv heeft 

opgebouwd. Voor deze keuze heeft u tot 31 

december 2019 de tijd. Er zijn drie keuzes.  

 

1. Afkoop opgebouwd pensioen 

U kunt het pensioen afkopen. Dit betekent dat 

de BV het opgebouwde pensioen in 1 keer aan u 

uitkeert. Tot en met 2019 betaalt u over het 

uitgekeerde bedrag minder belasting. In 

sommige gevallen kan afkoop van pensioen 

daarom belastingvoordeel opleveren. Of dat ook 

voor u zo is, hangt onder andere af van de 

hoogte van het opgebouwde pensioen en uw 

overige inkomsten. Als u het pensioen wilt 

afkopen dan is het voordelig om dat snel te 

doen want in 2017 is het belastingtarief het 

laagst. 

 

2. Omzetten opgebouwd pensioen naar een 

oudedagsverplichting 

Het pensioen blijft bij deze keuze in uw bv 

zitten maar door het omzetten heet dit voortaan 

‘oudedagsverplichting’. Het bedrag kan de 

komende jaren voor hetzelfde bedrag op de 

balans van de BV worden opgenomen. 

 

3. Bevriezen opgebouwd pensioen 

Als u kiest om te bevriezen, hoeft u nu verder 

niks te doen. Het is wel zo dat de waarde van 

het pensioenrecht elk jaar opnieuw moet 

worden berekend door een accountant of 

belastingadviseur.  

 

De Belastingdienst informeren 

Als u kiest voor afkoop of omzetten, moet u dit met 

een formulier bij de Belastingdienst melden binnen 

1 maand nadat u de keuze heeft gemaakt. In een 

aantal gevallen moet een (ex-)partner dit formulier 

ook ondertekenen.  

 

Huwelijkse voorwaarden en testamenten 

Het is goed mogelijk dat de huidige afspraken die u 

met uw partner heeft gemaakt moeten worden 

aangepast na afkoop of omzetting van het 

pensioen.  

Dat doet u door huwelijkse voorwaarden, 

partnerschapsvoorwaarden of een 

samenlevingsovereenkomst te maken of aan te 

passen. Het is ook goed om in het kader van de 

wijzigingen in het pensioen uw testament tegen het 

licht te houden. 

 

Begeleiding Pensioenkeuze, wat houdt het in?  

We hebben alle aspecten van het keuzetraject in 

kaart gebracht. Voor ondernemers met pensioen in 

eigen beheer bieden wij de Begeleiding 

Pensioenkeuze aan. Stap voor stap loodsen we u 

door het keuzetraject.  

We houden de termijnen voor u in de gaten en 

zorgen ervoor dat u alle stappen doorloopt.  

Voor het rekenwerk e.d. schakelen we uw fiscale 

adviseur of accountant in.  

U krijgt van ons een stappenplan zodat u het 

traject zelf kunt volgen. 
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Daghap
 
Donderdag 11 mei Sperziebonen ovenschotel  

 

Donderdag 18 mei Lasagne & salade 

 

Donderdag 25 mei geen daghap (Hemelvaart) 

 

Donderdag 1 juni Nasi à la Brink 

 

Donderdag 8 juni Shoarma schotel 

 

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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Bloemen 

atelier  

&  

woon 

decoratie   

 

14 mei Moederdag 
 

Moederdag acties: 

 Rijk gevulde hanging baskets van  € 18,95 voor € 16,95. 

 Leuke opgemaakte vaasjes vanaf  € 5,95. 

 De mooiste boeketten voor moeder naar wens gemaakt. 

 Munt thee verwenpakket.  

 

Win een prachtig boeket inclusief vaas 

Schrijf je naam, email en telefoonnummer op de kassabon 

en lever deze in op zaterdag 13 mei aan de kassa. 

 

 

Denkt u voor de komende periode aan: 

 20 mei: Hannekemaaierstocht.  
 Verwen de wandelaars met een speciaal 

veldboeket. 

 

 27 mei:  Crea & smulmarkt.  
 De Wylde Roas is natuurlijk ook hier van de partij. We laten u 

meegenieten van prachtige aanbiedingen en brocante. De winkel is op 

deze dag normaal geopend. 

 

 10 juni: Avondvierdaagse. 
 Voor deze helden hebben we speciale hangboeketjes.  

 

Voorkom teleurstelling en bestel op tijd!      Janny Zandberg 
Weverswâl 4,  

9243 JL Bakkeveen 

Tel.0516-541128 

Mob.0623208525 

www.dewylderoas.nl 

dewylderoas@home.nl 
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Meinsma Fietsen Provinciewinnaar  
in verkiezing Tweewielerwinkel van het jaar 2017 

 
Tijdens het kenniscongres Tweewieler Retail 

Trends in Burgers’ Zoo in Arnhem zijn maandag 3 

april de provinciewinnaars gehuldigd en is de 

overall-winnaar bekendgemaakt.  

 

Provincie Vlaanderen, België, ging er met de 

hoofdprijs vandoor. Toch is dit voor Meinsma 

Fietsen geen teleurstelling. Hans Meinsma: ‘In 

deze competitie zijn wij door onze klanten 

beoordeeld met een 9,4 gemiddeld. Dat is een 

prachtig resultaat. Het zorgde ervoor dat wij met 

de meeste stemmen en hoogste waardering lokaal 

winnaar zijn geworden van Opsterland én 

provinciewinaar van Friesland’.  

 

Inge Meinsma: ‘De overall-winnaar is een terechte 

winnaar, wij gunnen het hen van harte en zijn 

dankbaar, trots en blij met de door ons gewonnen 

beker en uitgereikte oorkonde. Dankzij onze 

klanten zijn we zover gekomen in de competitie en 

met dit goede gevoel gaan we vol vertrouwen het 

nieuwe fietsseizoen in!’  

 

 
 

 

Meinsma Fietsen: 

 Verkoop, reparatie en verhuur 

 Nieuwe en gebruikte fietsen 

 Kinderfietsen met hoge korting 

 Koffie staat altijd klaar ! 

 

Duerswald 8 

9241 GX  Wijnjewoude 

0516-541268 

www.meinsma-fietsen.nl
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Crea- & smulmarkt Bakkeveen 
 

Op zaterdag 27 mei  wordt er een creatieve 

smulmarkt in Bakkeveen gehouden. De markt is 

van 14 uur tot 20 uur.  

 

In het centrum zullen meer dan 35 kramen worden 

bemand door ondernemers en bedrijven uit de 

regio. Zij presenteren hun biologische 

streekproducten: om te proeven èn te kopen. Er 

zijn allerlei foodtrucks, die met hun smulwaren 

bijna de hele wereld vertegenwoordigen. Een 

goede gelegenheid om onbekende, maar 

ongetwijfeld erg lekker happerijen te proeven.  

 

Het creatieve deel wordt verzorgd door 

kunstenaars die hun unieke creaties tonen. Zij 

laten zien hoe ze werken en geven uitleg en in een 

aantal gevallen kunnen kinderen en volwassenen 

deelnemen. Artiesten en straatmuzikanten zorgen 

voor allerlei vrolijke optredens.  

 

Speciaal voor de kinderen is er een poppenkast en 

een verhalenvertelster. Ook zijn er grote ballen 

waarin ze over water kunnen lopen.  

 

Kortom, het wordt een bijzondere zaterdag in 

Bakkeveen met kunst, internationale- en regionale 

heerlijkheden en veel muziek en vrolijkheid. Een 

gezellige, inspirerende markt, waar niemand zich 

zal vervelen ! 

 

Kom genieten, proeven èn beleven in 

Bakkeveen in het Hemelvaartsweekend 

op zaterdag 27 mei vanaf 14.00 uur.  

 

  



22 

CPB bijeenkomst op Dinsdag 11 april 
 

De voorzitter heet ons allen van harte welkom. 

Eerst waren er de notulen, mededelingen en 

namen we afscheid van ons bestuurslid Weike de 

Vegt die naar Haulerwijk is verhuisd. 

 

Daarna hadden we een paasliturgie met de tite 

Daar juicht een toon 

waarin we gedenken het sterven en de opstanding 

van Jezus. 

 

Er waren schriftlezingen, gedichten, gebeden en 

zongen we liederen met orgelbegeleiding van 

Kiertje Flapper. 

De liturgie bestond uit twee gedeelten. Het 1e deel 

bestond uit het lijden en de kruisiging van Jezus. 

Daarna was er een broodmaaltijd. Na de 

broodmaaltijd was er het 2e gedeelte n.l. de 

opstanding van Jezus. 

 

Met de gezamenlijke broodmaaltijd vieren we de 

opstanding van Jezus Christus. De zaal was mooi 

versierd met kaarsen en bloemen. Ook de 

broodmaaltijd was goed verzorgd. 

 

Deze avond was onze laatste bijeenkomst van de 

CPB van dit seizoen. 

 

 

 

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 
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Zwembad Dúndelle 

 
Dit jaar hebben we gekozen om niet zoals het  al 

jaren  traditie is, op Koningsdag het zwembad te 

openen.  De wind was te koud en iedereen liep nog 

in winterjas en om dan alles op alles te zetten om 

het water warm te krijgen vonden wij zonde voor 

de energie die we daar voor nodig hebben. 

Maar gelukkig in het weekend van 29 – 30 april 

was de temperatuur aanmerkelijk beter en kon er 

gezwommen worden. 

 

De voorverkoop van de abonnementen is inmiddels 

gesloten, maar natuurlijk kunt u nog steeds een 

abonnement kopen of een 10-badenkaart of kom 

gewoon eens gezellig langs om een baantje te 

zwemmen. Bij de conditie training voor 

volwassenen of als herintreder kunt u zich nog 

aanmelden. 

 

Er zijn verschillende sporten die stoppen in de 

zomerperiode, dan is zwemmen een mooie 

aanvulling om de conditie op pijl te houden. 

Zwemmen is goed voor je lijf, maar ook voor de 

sociale contacten. Ook voor kinderen is er nog 

ruimte om op zwemles te komen, geen 

wachtlijsten. Mocht de lestijd u niet passen i.v.m. 

andere sporten laat het ons dan weten, misschien 

kunnen we in overleg tot een oplossing komen. 

 

In 2004 heeft de Gemeente het schoolzwemmen 

afgeschaft, sinds die tijd biedt het zwembad zelf 

een programma voor scholen die wel willen 

schoolzwemmen. Veel kinderen halen op jonge 

leeftijd een diploma, maar echt een baantje 

zwemmen doen ze niet meer. Wij, als 

badpersoneel, zien dan ook tijdens de les, dat een 

baan zwemmen wel wat anders is als spelen in het 

water. De zwemslag beheersen ze nog wel, maar 

een afstand zwemmen is wel iets anders. Als je dan 

ook nog met kleren aan in het water valt kun je 

jezelf behoorlijk tegen komen. 

 

Voor de oplettende kijker, er is aan het uiterlijk 

van het zwembad iets veranderd. De alom bekende 

“blauwe palen” zijn verwijderd en er is nu een brug 

voor in de plaats gekomen. Ook heeft het bad hier 

en daar weer een schilderbeurt gehad, zodat alles 

er weer netjes bijligt. Klaar voor de zomer dus, laat 

het mooie weer maar komen. 

 

Dit jaar is er ook weer een  cursus auto te water. 

De eerste proef is geweest op 7 mei. Voor meer 

informatie kijk op onze site of op 

www.cursusautotewater.nl .  Ook zullen er 

chauffeurs van een ambulance deze cursus volgen. 

Tevens komt er tijdens de training van deze 

chauffeurs een simulator op het terrein te staan, 

om te ervaren wat er gebeurd als een ambulance 

over de kop gaat. Bent u benieuwd kom gerust 

even kijken. Dus geen paniek als u allemaal 

ambulances bij ons ziet staan. 

 

Tot ziens in het zwembad Dúndelle 

 

Andries en Engel 
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It Van Drooge mystearje 

 
Het is zomaar zover en dan gaan wij echt los. 

Dus zet een van deze data in uw agenda,  

23, 24 en 25 juni open luchtspel. De 

repetities voor ons openluchtspel zijn in volle gang 

en de tekst zit er in. 

 

Nu is het tijd om buiten te gaan oefenen en dat 

gaat het tweede weekend in mei gebeuren. De 

decorbouwers gaan komende week aan de slag en 

gaan eerst een replica van de oude Van Drooge 

school bouwen. Zodat de spelers alvast aan de 

school kunnen wennen. 

 

Later komen hier nog een garage en het huis van 

Van Drooge en een tent voor 30 muzikanten bij. 

Ook plaatsen wij in rond 20 juni nog een tribune 

voor 250 personen. 

 

Wij stellen het zeer op prijs dat Engel en Andries 

van Dúndelle ons weer gastvrij ontvangen op hun 

terrein. Ook nemen zij de kaartverkoop voor hun 

rekening, de kaarten zijn vanaf dinsdag 9 mei 
2017 verkrijgbaar aan de kassa van Dúndelle. 

De kaarten kosten in de voorverkoop €12,50 

inclusief 1 consumptie. 

 

Volg ons voor de verdere ontwikkelingen op 

www.bakkeveen.nl of volg ons op Facebook: It 

van Drooge mystearje. 

/openluchtspelbakkeveen 
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Brassband Opsterland pakt drie keer zilver 

 
Op 21 en 22 april vond het jaarlijkse Gouden 

Spiker Festival plaats in Ureterp. Traditiegetrouw 

heeft 4e divisie ‘Brassband Opsterland’ 

(Bakkeveen) o.l.v. Martine Reijenga deelgenomen 

aan het druk bezochte en zeer populaire festival. 

Vanwege het verplichte werk en de bezetting van 

het orkest is gekozen om één niveau hoger deel te 

namen, namelijk de derde divisie. 

Hierin streden negen brassbands om de 

felbegeerde bokalen met een mars, 

koraalbewerking, verplicht werk (A Tameside 

Overture – Philip Sparke) en een solo werk.  

De geblindeerde jury, bestaande uit Jacob de Haan 

en Timo Hänf, heeft Brassband Opsterland in alle 

categorieën met zilver beloond. De tweede 

solistenprijs werd gewonnen door Jelke Meijer met 

zijn uitvoering van ‘Taps in Tempo’ op xylofoon. 

Daarna wist Brassband Opsterland de tweede prijs 

voor het verplichte werk te winnen en werd ook de 

‘Sulveren Spiker’ uitgereikt aan Bakkeveense 

Brassband voor het totaalprogramma. De muziek 

overgoten dag werd ook dit jaar afgesloten door 

Brassband ‘De Spijkerpakkenband’ (Gorredijk) met 

een spetterend galaconcert.  

 

Het jeugdorkest ‘Koperbende’ had eerder die dag 

haar debuut optreden op het GSF. Ondanks dat zij 

onder de elf deelnemers geen prijs hebben 

gewonnen, kunnen ze terug kijken op een 

uitstekende eerste festival deelname. 

 

Na dit prachtige resultaat zal Brassband Opsterland 

naar het Bakkeveenster ‘Iepenloftspul’ toe werken, 

waarin de band de muzikale invulling gaat 

verzorgen op 23, 24 en 25 juni 2017.  
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Jeugdavonden in  
 

Dorpshuis Uthôf  Siegerswoude 
 

 

 

Indicatie leeftijd: 10  – 18 jaar.  

  

Wanneer: zaterdagavond  6 en 20 mei en 3 en 17 juni 

Tijd: 19.30 – 22 uur 

 

De activiteiten die we  nu  doen: 

 Radio maken   

 We gaan er plat voor met  echte professionele radioapparatuur, echt gaaf. 

 Film kijken. 

 Gamen op echte Ultra HD beamer en groot scherm en mooi geluid. 

 Darten. 

 Tafel tennis 2 tafels. 

 Biljarten. 

 We hebben een groot podium en dat geeft veel mogelijkheden o.a  playback of 

talentenjacht?  Kom met goede ideeën! 

 

Consumpties  slechts €  1,-   (Alleen voor de jeugdavonden. ) 
 

Neem al je vrienden en vriendinnen mee en kom gewoon even kijken en beleven.  

  

Uthof 10, Siegerswoude, tel 0516 541027 
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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

 
 

 

Duurzaam Bakkeveen 
Er staat het nodige te gebeuren in 

Bakkeveen. Na de avond met de 

Omtinkers van het WMO-steunpunt 

en de ALV van Plaatselijk Belang 

waar aandacht is besteed aan 

“gezond en duurzaam” wilden 

veel mensen meer. SKW heeft toen 

een avond belegd in Dúnhoeke waar 

huisarts Mevr. Jon Brouwers 

opnieuw een verhaal hield over een 

gezond en duurzaam Bakkeveen 

ditmaal met besturen van enkele 

organisaties uit Bakkeveen. 

 

Veel mensen vonden elkaar tijdens 

deze avond en in de nabespreking 

kwamen er veel ideeën naar voren. 

In de loop van de weken hebben zich 

enkele groepen gevormd: een 

dorpstuingroep, een energiegroep die 

Bakkeveen duurzaam wil maken en 

een inspiratiegroep: Van Volkstuin tot 

Keningsfield, van Zakenkring tot 

Vrouwen van Nu, het enthousiasme 

was en is groot. 

 

Om alle Bakkeveensters nu  te 

informeren zal huisarts Mevrouw Jon 

Brouwers op 11 mei om 20.00u een 

lezing geven  in de Mande:   

Een gezond Bakkeveen 

 

Na de pauze bekijken we samen de 

mogelijkheden van ieder om van 

Bakkeveen een gezond en duurzaam 

dorp te maken. 

Ongetwijfeld heeft u de prachtige uitnodigende 

flyer opgemerkt in het dorp. Veel mensen hebben 

de flyer in hun brievenbus gevonden.  De affiche is 

gemaakt door Petra de Jong.  

We verwachten een grote opkomst. 

 

Het Inloopcafé draait door op 

woensdagmiddag. Op 17 mei is er geen inloop 

omdat de Vrouwen van Nu dan hun High Tea 

hebben in Dúndelle. In het café kunnen natuurlijk 

wel spelletjes worden gedaan, maar de vrijwilligers 

zijn bij de High Tea. 

Filmhuis: In september zal gestart worden met 

een officieel filmhuis. Data, locatie, prijzen zullen 

later bekend gemaakt worden. Geïnteresseerd? 

Stuur een mailtje naar Sybrand Bosma 

bosluin@xs4all.nl 

Ideeën voor SKW kunnen altijd worden 

ingebracht. SKW biedt ondersteuning, eventueel 

ook financieel. scw@bakkeveen.nl 

 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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Dames v.v. Bakkeveen zoeken versterking 
 

Ben je woonachtig in Bakkeveen of omgeving? Lijkt het 

jou leuk om door de week ’s avonds te voetballen? Dan 

heeft v.v. Bakkeveen de oplossing voor jou. Kom dan 

onze damesafdeling in het seizoen 2017-2018 

versterken!! Mocht je nu al zin hebben om mee te 

doen, geen probleem je kunt gelijk meetrainen en 

voetballen.  
 

De dames van Bakkeveen spelen hun wedstrijden op 

maandagavond in de Dames Dorpencompetitie.  

 

De trainingen zijn op vrijdagavond en op maandagavond als er geen wedstrijd is. 

Wij bieden: 

 Een gezellige damesafdeling. 

 Wedstrijden op maandagavond in de Dames Dorpencompetitie. (± 4de klasse niveau KNVB) 

 Voetballen en gezellig trainen. 

 Goede trainingsmaterialen en -faciliteiten. 

 Gezellige ‘derde helften’ 

 

Geïnteresseerd?  

Je kunt altijd vrijblijvend een paar trainingen meedoen om sfeer, niveau en gezelligheid te proeven!  

 

Neem gerust contact met ons op!  

Mail naar: damesvvbakkeveen@gmail.com of  

kijk op www.vvbakkeveen.nl.   

  

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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DVS Voetbalvakantiedagen Bakkeveen 
 

Wanneer: week 30 | 24-07 t/m 28-07 

Wie: jongens en meiden van 9 - 15 jaar 

info & aanmelden: deVoetbalschool.nl 

Wat: Jeugdvoetbaldagen (ook voor keepers!!) 

Waar: Bakkeveen 
 

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 avondactiviteiten, 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. 

 

Vrijwilligers 

Voor het organiseren van de DVS Vakantie 

Voetbaldagen Bakkeveen zoekt de commissie VBD 

Bakkeveen vrijwilligers. 

 

Waar kunnen we jouw hulp bij gebruiken? 

 Ondersteuning / commissielid worden van de 

DVS Voetbalvakantiedagen Bakkeveen 

 Helpen bij de op- en afbouw van de tenten ( 22 

juli en 28 juli ) 

 Helpen met het plaatsen en opruimen van de 

hekwerken om de tenten. 

 Helpen bij het inrichten van de kantine 

 Kantinedienst doen bij opening op 

maandagmorgen 24 juli:  09:00 uur t.e.m. 

11:00 uur  

 Helpen ‘smorgens bij het ontbijt: van 07:45 

uur t/m 09:30 uur 

 Helpen  ‘smiddags bij het ontbijt: van 12:45 

uur t/m 14:15 uur 

 Helpen ‘savonds bij het warm eten: van 17:00 

uur t/m 19:30 uur 

 Kantinedienst  ‘savonds doen: van 20:15 uur 

t/m 11:00 uur 

 Schoonmaakdienst ‘smorgens en overdag en 

‘savonds van de kleedkamers en kantine 

 Schoonmaakdienst overdag omgeving van de 

gebouwen en velden 

 Sponsoren zoeken en aanbrengen 

 Kleedkamers, kantine, velden en omgeving 

opfrissen vooraf aan de DVS 

Voetbalvakantiedagen Bakkeveen 

 Na de DVS Voetbalvakantiedagen 

Bakkeveen alles weer mee op te ruimen en 

o.a. de kantine weer in te richten. 

 

U kunt zich als vrijwilliger aanmelden via: 

vbdbakkeveen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Kosten: € 150,--  

( Dagkamp ) 

- 2 keer per dag training 
- Lunch 
- Voetbaltenue + bal                            
- Verzekering 

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

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

mailto:vbdbakkeveen@gmail.com
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Mjumsterwei 8, 9243 SJ  Bakkeveen 0516 541777 

 

  

 

Circus de Oanrin 
 

Op donderdag 13 april was de feestelijke 

ouderavond. Alle ouders hadden een 

uitnodiging gekregen voor circus de Oanrin. 

Het was een avond met allerei geweldige 

optredens, een groot succes! Meer foto’s zijn 

te vinden op de website: www.oanrin.nl  

 

 

 

Koningsspelen 
Vrijdag 21 april waren de koningsspelen. Alle groepen hebben in de eigen klas 

genoten van een lekker ontbijt. Daarna hebben wij samen met CBS Betrouwen de dag 

geopend op het plein, met de dans 'Okido'. In de ochtend hebben de groepen  1 t/m 4 

verschillende spelletjes gedaan en in de middag was het de beurt aan de groepen  5 

t/m 8. 

 
 

De Oanrin,  de school die er toe doet! 

 

http://www.oanrin.nl/
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LET OP !! 
                 
`t Kniphuuske gaat verhuizen!!! 

Vanaf 6 juni 2017 is het nieuwe adres: 

Koumansburg 4, 8432 PG Haule 

In verband met de verhuizing is `t 

Kniphuuske van 23 mei t/m 5 juni gesloten. 

 

Ik hoop U graag weer te zien in Haule ! 

Grietje Kiemel 

  

Vanaf 6 juni: 

Koumansburg 4 

8432 PG Haule 

 

Elke vrijdagochtend in Dúnhoeke (bij zwembad) 
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Thema-avond over vluchtelingen en 

asielzoekers 
 

Donderdag 20 april was Miranda Bakker, 

locatiemanager van het asielzoekerscentrum in 

Drachten, onze gast. Maar er kwam nog een gast 

binnen ‘stuiven’, Bauwina Gramsma. 

 

Bauwina had een vraag aan de vrouwen. Op 25 

augustus is het jaarlijkse Dodofestival in 

Bakkeveen. ’s Middags is er een kindermiddag. 

Voor de begeleiding van die middag, waar wel 

honderd kinderen komen, is Bauwina op zoek naar 

bewoners die willen helpen. Meer informatie staat 

op de website van Vrouwen van Nu Bakkeveen 

www.vrouwenvannubakkeveen.nl. Kijk even 

op het prikbord. 

 

Na de koffiepauze nam Miranda Bakker ons mee in 

haar werk voor en met vluchtelingen en 

asielzoekers. Zij vertelde over het CAO (centraal 

orgaan opvang asielzoekers), wat het COA doet en 

hoe een dag van mensen die opgevangen worden 

er uit ziet.  

 

Op ieders netvlies staan de beelden van de 

hoeveelheid vluchtelingen die in 2015 in ons land 

werden opgevangen. Het waren er zoveel dat de 

Azc’s in Nederland die grote stroom niet aan 

konden. Eén van de taken van een Azc is het 

bieden van veilige opvang; een dak boven het 

hoofd. Daarom werden mensen ondergebracht in 

sporthallen of andere locaties. Mensen kregen een 

matras, beddengoed en eten. Iedereen werd 

geregistreerd en medisch gecheckt. De Azc’s 

boden begeleiding en informatie voor de 

vervolgprocedure.  

 

Miranda vertelde hoe hectisch de tijd was voor 

haar en haar medewerkers toen grote groepen 

vluchtelingen in Fryslân opgevangen werden. Zij 

kon zich voorstellen dat inwoners van het dorp 

Oranje zich zorgen maakten over de opvang van 

een groep vluchtelingen die vele malen groter was 

dan het aantal inwoners. Zij heeft in het dorp 

Oranje veel informatieavonden verzorgd en met 

mensen gesproken. Ook voor haar waren dat 

intensieve dagen. 

 

Vluchtelingen of asielzoekers die in een Azc komen 

hebben vaak al een reis achter de rug. Ze zijn 

gevlucht en hebben alles achter zich gelaten. 

Gezin, familie, werk, een huis en de cultuur 

waaraan ze gewend zijn. In al hun kwetsbaarheid 

komen ze in een Azc waar veiligheid wordt 

geboden en de voorzieningen sober maar 

doelmatig zijn. Eenmaal in het Azc wordt begonnen 

met Nederlandse les. Medewerkers spreken 

Nederlands met de bewoners om hen zo snel 

mogelijk kennis te laten met de taal. Als er officiële 

gesprekken gevoerd moeten worden, bijvoorbeeld 

over uitzetting, wordt een tolk ingeschakeld. 

 

De bewoners werken mee in de schoonmaak, doen 

het onderhoud op het terrein en allerlei klusjes die 

gedaan moeten worden. Boven op hun weekgeld 

van ongeveer € 50 voor een volwassene, mogen ze 

€ 12,50 ‘bij verdienen’. Kinderen die in Drachten 

naar school gaan, moeten worden gebracht en 

opgehaald. De bewoners doen zelf boodschappen 

en koken hun eigen maaltijd.  

 

De nieuwbouw in Drachten is klaar en in gebruik 

genomen. Voor die tijd was de opvang in de oude 

woongebouwen die ooit gebruikt zijn voor de 

sporters van de Olympische Spelen in Finland. Op 

een andere locatie in Drachten worden 

minderjarige asielzoekers opgevangen; jongens en 

meisjes wonen gescheiden. In deze opvanglocatie 

staat vooral het kind centraal. Jongeren die voor 

hun eindexamen zitten en niet in Nederland 

kunnen blijven, mogen eerst dat examen doen en 

dan volgt de verdere uitzettingsprocedure. 

 

Miranda schetste een beeld van de aantallen 

asielzoekers. In Drachten is plaats voor 600 

mensen, er wonen er nu 357. Van de toestroom 

die in 2015 ons land binnenkwam, is inmiddels een 

groot deel teruggekeerd of naar elders vertrokken. 

Een van de redenen van terugkeer was de lange 

wachttijd voor gezinshereniging. Mannen die 

gevlucht waren en snel hun gezin wilde laten 

overkomen gingen terug. Niemand wil zijn gezin 

achterlaten in een gebied dat niet veilig is.  

 

Van 1994 tot 2011 groeiden het aantal 

asielzoekers in Nederland van 30.000 naar 84.000. 

In 2001 daalde de asielstroom waardoor veel 

locaties gesloten werden. Eind 2013 waren ruim 

15.000 asielzoekers gehuisvest over 33 locaties in 

het land. In 2015 was er een instroom (59.100) en 

eind 2016 waren dat er nog 29.774 over 70 

locaties. In april 2017 wonen ruim 23.000 mensen 

in die 70 locaties. Voor de locatie in Drachten geldt 

dat met de huidige bezetting en een verdere 

terugloop van de instroom van asielzoekers dat 

zowel vaste als vrijwillige medewerkers ontslagen 

worden.  

Deze avond over opvang van vluchtelingen was er 

een van emotie, beelden, gevoelens, meningen en 

realiteit. Maar vooral een van bewustwording. 

Miranda nodigde ons uit om een bezoek te brengen 

aan het vernieuwde Azc in Drachten. Die 

uitnodiging hebben we aangenomen en in het 

najaar gaan we op bezoek. 

De laatste bijeenkomst van Vrouwen van Nu voor 

de zomervakantie is op woensdag 17 mei. Dan 

hebben wij een high tea in Dúndelle met 

troubadour Adri de Boer als muzikale gast. 

http://www.vrouwenvannubakkeveen.nl/
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De radius van Allardsoog 
Een grenzeloos onderzoek op het snijpunt van drie provinciën 

 

PeerGrouP, het locatietheatergezelschap van 

Noord-Nederland, is begin dit jaar 

neergestreken in Allardsoog om een 2-jarig 

onderzoeksproject te starten met als titel: De 

Radius van Allardsoog. 

  

Het gezelschap uit Donderen (Dr) stapt graag over 

de grenzen van het theater. Zo bouwde ze in 2005 

een kasteel van 10.000 strobalen in een weiland 

bij Veenhuizen en reisde ze in 2013 met 100 meter 

smalspoor en een snertwestern door de Drents-

Groningse Veenkoloniën. De groep, bestaande uit 

een kernteam van acht mensen en per project 

aangevuld met een flexibele groep freelancers, 

werkt met thema’s van het platteland en zoekt 

daarbij samenwerking met bewoners uit het 

gebied.  

 

In het project De radius van Allardsoog is het drie-

Provinciënpunt bij Allardsoog het middelpunt van 

de cirkel. De radius of straal is bepaald op vijf 

kilometer. Het landschap in deze cirkel wordt 

minutieus onderzocht door het Radius-

onderzoeksteam, dat bestaat uit artistiek 

directeur Sjoerd Wagenaar, beeldend kunstenaar 

Gea Smidt, projectcoördinator Jos van der Werff, 

hoogleraar Landschapsgeschiedenis Theo Spek 

(Rijksuniversiteit Groningen) en projectleider 

Kenniscentrum Landschap en hoogleraar 

landschapsgeschiedenis Anne Wolff (RUG). Het 

team wordt ondersteund door studenten van de 

RUG en bewoners van het Radius-gebied. 

 

De medewerkers aan het project zijn regelmatig 

te vinden in hun vaste honk, de 'Lanbouskuorre' 

tegenover het Nivon-huis in Allardsoog. U kunt hier 

altijd binnenlopen wanneer u interesse of vragen 

heeft. Op donderdag of vrijdag maakt u de meeste 

kans iemand aan te treffen. Er staan ook al 

verschillende activiteiten op stapel.  

 

Te beginnen met een onderzoeksweek van 

maandag 14 t/m vrijdag 19 mei, een officiële 

aftrap van het project op vrijdag 26 mei, een reeks 

theatrale wandelingen van vrijdag 14 t/m zondag 

16 juli, een serie lezingen en een 

theatervoorstelling in de loop van het jaar.  

 

Activiteiten kunnen gevolgd worden via de website 

van de theatergroep www.peergroup.nl of u 

kunt op de hoogte gehouden worden via een 

nieuwsbrief. In dat geval kunt u mailen naar: 

publiciteit@peergroup.nl o.v.v. Aanmelden 

nieuwsbrief De Radius van Allardsoog. 

  

http://www.peergroup.nl/
mailto:publiciteit@peergroup.nl
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Mei 2017, nr. 5 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

We herdenken deze maand de oorlog en haar 

slachtoffers en ook de bevrijding. Het gaat daarbij 

vooral om de Tweede Wereldoorlog, maar ook om 

het verschijnsel “oorlog” in het algemeen en om 

het “lijden en het leed”, dat mensen als gevolg 

daarvan ondergaan. In de week voor Pasen praatte 

ik met leerlingen uit de tweede klas van het 

Liudger in Waskemeer over de executies in het 

Mandeveld, over Hendrik Werkman en over de 

druksels die hij maakte over de Chassidische 

legendes. 

 

Ik hield ze eerst voor dat ik er niet bij geweest 

was, en dat de generatie die deelgenomen heeft 

aan de Tweede Wereldoorlog of hem heeft 

ondergaan en die kan vertellen wat de oorlog met 

hem of haar gedaan heeft al bijna verdwenen is. 

En dat al die individuele herinneringen vervangen 

worden door schema’s en algemene beelden. Ik 

liet dat zien aan de hand van afbeeldingen van een 

aantal schoolplaten uit verschillende Europese 

landen die in de jaren na de oorlog waren gebruikt 

in het onderwijs. Die schoolplaten had ik gevonden 

in het Onderwijsmuseum.  

 

Een door bombardementen brandende stad, waarin 

nog een oude ronde reclamezuil overeind stond, 

met daarop een affiche met Hitlers afbeelding en 

daaronder de tekst: “Führer befehl! Wir folgen Dir” 

waarmee het naoorlogse Duitse schuldgevoel 

uitgedrukt werd. Een vrolijke Franse prent van een 

zonnig strand met landingsvaartuigen en 

duizenden aanstormende geallieerde soldaten, een 

zwerm vliegtuigen in de lucht en zowaar één 

gesneuvelde soldaat in het warme zand, drukte 

overmoed uit en optimisme over de afloop van de 

oorlog.  

 

Een Russische prent  toonde een groot aantal 

angstige, gewonde Duitse soldaten, die door één 

enkele Russische soldaat met een pistool in 

bedwang gehouden werden, waarmee een 

fatsoenlijke  beheersing en behandeling van 

krijgsgevangenen gesuggereerd werd. Een 

Nederlandse prent toonde nette Nederlandse 

heren, met lange jassen en hoeden, die – begeleid 

door een groot aantal met karabijnen bewapende 

Duitse soldaten  - door een prachtig bos- en 

sneeuwlandschap op weg was naar een 

concentratiekamp, waarmee de suggestie gewekt 

werd dat Nederland zo van zijn elite beroofd werd. 

De platen lokten veel reacties van de leerlingen uit 

en brachten het gesprek op gang. 

 

Daarna heb ik geschetst hoe vlak voor de 

bevrijding op vier plaatsen tien gevangenen van de 

Sicherheitsdienst bruut zijn geëxecuteerd, de 

laatste groep in het Mandeveld, hoe het gebeurde, 

en wat daarom heen allemaal speelde, en dat het 

allemaal onderdeel was van een waanzinnig 

slotakkoord van de Tweede Wereldoorlog, dat niet 

te begrijpen en uit te leggen valt. 

  

Ook heb ik heb ik iets kunnen vertellen over hoe 

waardig veel mensen zich zijn blijven gedragen 

onder deze oorlogsomstandigheden: de steun die 

de ter dood veroordeelden elkaar hebben gegeven, 

de zorg in Bakkeveen voor de slachtoffers en hun 

families en de wijze waarom de mensen in 

Bakkeveen hun medeleven hebben laten blijven. 

De oprichting van het monument in het Mandeveld 

en de adoptie door de scholen van Bakkeveen 
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drukken de waarde van het verzet en de 

waardering voor de inzet van deze heel gewone 

mensen uit, die geen van alle helden of strijders 

waren.  

 

Hendrik Werkman, de oudste van de 

geëxecuteerden, die overigens zelf geen deel 

uitmaakte van het verzet, maar die probeerde ook 

in de oorlog kunstenaar te blijven, had in de 

verhalen over onderdrukte joden in Oost Europa de 

inspiratie gevonden om een serie prachtige 

druksels te maken. En hij had die chassidische 

legenden in het huis van bewaring en daarna ook 

aan zijn lotgenoten verteld ter bemoediging en 

troost. De afbeeldingen van de Chassidische 

legenden en de verhalen eromheen spraken ook de 

leerlingen zeer aan: de vredige opgewektheid, de 

kleuren die je eigenlijke wegvoeren van het idee 

dat het oorlog was. En het was mooi om de 

overeenkomst te kunnen laten zien tussen het 

werk van Hendrik Werkman en dat van zijn 

dochter Fie.  

 

Gedurende een aantal jaren heeft ze leerlingen van 

de scholen in Bakkeveen laten ervaren hoe haar 

vader in de oorlog kunstenaar was gebleven, door 

ze op de manier van haar vader te laten kijken 

naar de omgeving en door ze te laten 

experimenteren met de druktechnieken die haar 

vader gebruikte. Ze heeft een van haar 

kunstwerken, een grote textielcollage, “De 

Vallende Man”, geheten in 2000 aan het dorp 

Bakkeveen geschonken. Het werk drukt uit hoe ze 

haar vader heeft beleefd en hoe ze zijn executie 

heeft verwerkt, De vallende Man kreeg in 2015 een 

centrale plaats in de grote Werkmantentoonstelling 

in het Gronings Museum en heeft nu weer een 

prachtige plaats gekregen in het kerkgebouw De 

Mande in Bakkeveen. 

  

Ik vond het fijn om te ervaren, dat de leerlingen 

heel nieuwsgierig waren, over veel feitenkennis 

over de oorlog beschikten en de onderwerpen in 

mijn verhaal verbonden met informatie die ze uit 

andere bronnen hadden verkregen.  

 

En ik merkte in een paar korte gesprekken na de 

les, hoe sommige leerlingen geraakt waren door de 

afbeeldingen van de kunstwerken die ik had laten 

zien, en hoe ze de betekenis daarvan trachten te 

doorgronden. 

 

Fred Hoogenboom 
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Inspirerende Bostocht  

in de prachtige bossen van Bakkeveen! 

  

        Onder deskundige leiding van Jeroen Heindijk! 

                          

                                

Zaterdagmiddag 27 mei, 13.30 tot 17.00 uur. 

                                   (tussendoor een korte pauze) 

 

Startplaats: Slotplaats Parkeerplaats (naast het bos) 

 

 

Voor deelname en info: Hanneke Oswald: h.oswald@hetnet.nl . 

Kosten:  € 20,—  per persoon, graag contant meenemen. 

  

Jeroen Heindijk is één van de bekendste Bomenkenners van 

Nederland. 

Hij geeft al jarenlang leiding aan interessante Bostochten, 

Jaarcursussen, Engelandreizen, geeft adviezen aan o.a de overheid 

en voert acties voor bomen en bossen. 

  

In deze bostochten maakt u kennis met zijn unieke combinatie van Deskundigheid en Boombeleving! 

Dit is een zeer waardevolle ervaring en nodigt uit tot veel intensiever kijken en beleven van wat we om 

ons heen zien! 

 

Op 27 mei neemt Jeroen ons mee: 

“naar buiten en wij onszelf mee naar 

binnen. 

Een belevingstocht langs 

verschillende bomen, die we beter 

leren kennen. 

 

Verhalen wisselen we af met een 

aantal oefeningen waardoor de boom 

beter beklijft. 

Immers als we lang genoeg stilstaan 

worden we zelf een boom! 

 

Thema lente, natuurlijke ritmes en de 

kwaliteit van bomen’’ 

  

Zie ook:  www.bostochten.nl 

Jeroen Heindijk 

mailto:h.oswald@hetnet.nl
http://www.bostochten.nl/
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Maatregelen nodig 

geen loslopende honden in de duinen! 
 

Een eerste reactie van het bestuur van de 

Natuerferiening. Wij zijn hevig verontwaardigd 

over het opjagen en bijten van schapen door 

honden in de duinen, op 3 mei (zie de site van 

Bakkeveen).  

 

Honden mógen niet eens loslopen in de terreinen 

waar schapen en paarden lopen. Het schijnt 

overigens zo te zijn dat de betreffende honden, 

welke de slachting onder de schapen hebben 

veroorzaakt, vanuit het losloopgebied ontsnapt 

zouden zijn. In dat geval is duidelijk dat de 

betreffende eigenaar de honden ook daar niet 

onder controle (appel) kan houden.  

 

In de nabije omgeving (Oranjewoud?) is recent 

een drachtige ree achtervolgd door één of 

meerdere honden met als gevolg dat het gestreste 

beest, incluis de ongeboren vrucht, afgemaakt 

moest worden. Nog zo’n feit waarom 

hondenbezitters in deze periode extra 

voorzichtigheid in acht behoren te nemen. 

 

Je zou van hondeneigenaren mogen verwachten 

dat zij naast verantwoordelijkheidsgevoel voor 

eigen beesten dat ook voor beesten in zijn 

algemeenheid zouden hebben. 

  

Wat ons betreft is hiermee de maat vol.  

 

De Bakkeveenster Duinen behoren tot de Natura 

2000 gebieden; de heide mag daardoor rekenen op 

een optimale bescherming. Het voortbestaan van 

onze heide hangt mede af van de begrazing door 

de schaapskudde. Er geldt een verbod op 

loslopende honden, maar velen houden zich er niet 

aan. Wie ziet er eigenlijk op toe dat de 

voorschriften worden nageleefd?  

 

Naar onze mening moeten de terreinbeheerders in 

deze periode van het jaar hun terreinen volledig 

afsluiten voor mensen met honden. Het is nu 

immers broedtijd en ook de tijd waarin de schapen 

lammeren. Jammer voor de zich goed gedragende 

hondeneigenaren. Zij moeten misschien hun 

collega's er maar eens op aanspreken. 

It Fryske Gea en de andere terreinbeheerders 

zouden er daarnaast goed aan doen te investeren 

in personeel dat daadwerkelijk toezicht kan houden 

en de regels handhaven.  
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Natoer Nijs 

 
Overzicht: April 2017. 

 

Eind april. De natuur doet wat het wil. De 

weersomstandigheden werken niet echt mee op dit 

moment. Contact met de vogelkundige Jan de 

Jong, u weet wel, de vogelkundig medewerker van 

de Leeuwarder Courant, leverde op dat zwaluwen 

het momenteel lastig hebben. Weinig insecten, 

althans weinig te vangen omdat die nu niet veel 

vliegen. Onze toch al zwaar onder druk staande 

weidevogels hebben het door de koude 

noordenwind eveneens moeilijk. Enfin, het zal wel 

weer beter worden.  

 

Er zijn best wel meldingen van teruggekeerde 

zangvogels, zoals Bonte Vliegenvanger, 

Gekraagde Roodstaart en zwaluwen. Ook 

meldingen van Beflijsters. Verder ook al diverse 

soorten dagvlinders. 

 

Meldingen 

Beflijsters zijn gemeld op de Heide van Allardoog 

(4) en achter de Pupedobbe (5). Ook bij 

Wijnjewoude en het Haulerveld. Deze soort trekt 

vanaf half april soms in redelijk aantal door. 

 

De eerste Braamsluiper, Tuinfluiter, Grasmus, 

Tapuit en Huiszwaluw zijn reeds gemeld. Het 

wachten is nog op Fluiter, Gierzwaluw, Spotvogel 

en Grauwe Vliegenvanger. Vooral meldingen van 

Wielewaal en Zomertortel zijn belangrijk. Beide 

soorten zijn zeer sterk in ons land afgenomen. 

 

Vijf Kleine Plevieren zaten begin april bij de 

ondiepe plas aan de oostkant van de Pupedobbe.  

 
Kleine Plevier 

 

Ook vloog er een Witgatje weg. Oene Roelsma 

meldde er een Groenpootruiter. Siep Luinenburg 
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meldde ook nog drie Kleine Plevieren bij de 

Marschen (een zelfde soort ondiepe plas aan de 

oostkant van de N381, tegenover het Wijnjeterper 

Schar). Daar zag ik ook nog drie Groenpootruiters. 

Steltlopers doen vaak dit soort natte veldjes en 

plasjes aan. Het is de moeite waard om daar enige 

tijd (wel op afstand) te posten. De vogels werden 

later weggejaagd door een loslopende hond.  

 

Hondenbezitters hou er rekening mee dat u niet de 

enige bent die van het terrein geniet….  

 

Een Kleine Barmsijs zong in de Bakkeveenster 

Duinen. De soort is zeldzaam als broedvogel en zit 

vaak in larixbos. 

 

Dagvlinders 

Dit jaar opvallend aanwezig de Pinksterbloem. Ik 

noem deze plant bij de dagvlinders omdat een 

vlindersoort, het Oranjetipje, een vaste relatie 

heeft met de Pinksterbloem. Echter het Oranjetipje 

is tot op heden maar weinig gezien. Deze 

vlindersoort is ook alleen maar in het voorjaar te 

zien. 

 
Oranjetipje 

 

Wel aanwezig: 

Boomblauwtje 

(het enige 

blauwtje dat vroeg 

in het voorjaar 

vliegt), Bont Zandoogje, Landkaartje 

(voorjaarsvorm), naast de reeds eerder genoemde 

soorten als Dagpauwoog, Kleine Vos, Klein 

Geaderd Witje, Klein Koolwitje, Citroenvlinder en 

een enkele Atalanta.  

 

 
Landkaartje (voorjaarsvorm) 

 

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.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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                                                  Verslag sociëteit 55+ Bakkeveen 

 

Op woensdag 12 april 2017 was het duo Gea 

en Gerrit onze gast. Gerrit speelde  accordeon  

en Gea zong daarbij.  Samen zongen ze ook 

enkele liederen. 

 

Gea ondersteunde het ritme vaak met een 

tamboerijn, wat een leuk, levendig effect had. 

Ze zongen zowel in het Fries, Nederlands als 

Engels. Wij zongen ook vaak uit volle borst 

mee. 

 

 

Zo zongen ze o.a., Faria, faria; Brandend 

zand; Send me the pillow; Pakes klok; 

Skûtsje sile; Ik geef je een roosje, mijn 

roosje. Maar ook De Zuiderzee Ballade. 

 

Gerrit speelde ook enkele vocale nummers, 

waaronder De Koekoekswals. 

Het was al met al een gezellige zangmiddag. 

 

Woensdag 17 mei is ons jaarlijks uitje. 

 

Vr.gr. Heika 
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Rabobank Drachten Friesland Oost start ……… 

……… Rabobank Clubkas Campagne 
 

Rabobank Drachten Friesland Oost draagt het 

lokale verenigingsleven een warm hart toe. 

Jarenlang deed de bank dat in de vorm van 

grootschalige sponsoring.  

 

Vanaf dit jaar slaat de bank een andere weg in. 

Rabobank Drachten Friesland Oost introduceert in 

2017 de Rabobank Clubkas Campagne: een 

eigentijdse en 

bijzondere vorm van 

financiële ondersteuning 

voor het 

verenigingsleven in het 

werkgebied van de 

bank.  

 

Op woensdag 19 april 

organiseerde de bank 

een informatieavond 

over dit onderwerp. 

Meer dan 200 

bestuursleden uit de regio lieten zich tijdens deze 

bijeenkomst informeren over de achtergrond en de 

inhoud van de campagne. 

Verenigingen en stichtingen die klant zijn bij de 

bank kunnen deelnemen aan deze campagne, 

waarbij de leden van de bank in juni mogen 

stemmen op hun favoriete clubs. Iedere stem is 

geld waard en op die manier krijgen de 

verenigingen en stichtingen de mogelijkheid geld 

op te halen om hun doelen te realiseren.  

 

De bank verwacht dat veel clubs gebruik gaan 

maken van deze mogelijkheid en roept haar leden 

op te stemmen als zij in juni de persoonlijke 

stemkaart in de brievenbus ontvangen. 

   

Heeft u de informatieavond gemist en wilt u weten 

of uw vereniging ook kan deelnemen? U vindt alle 

informatie over de voorwaarden voor deelname, 

inschrijvingsperiode en het stemmen op 

www.rabobank.nl/dfo  

 

  

http://www.rabobank.nl/dfo
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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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  Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

Hoofdsponsor: Louwsma Beheer Groep 

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

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

 
Geslaagde open dag 

Op 9 april hebben we het tennisseizoen geopend met een zeer geslaagde Open Dag en openingstoernooi. 

Het was goed toeven in de zon. 

 

  

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 
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Kerkdiensten It Keningsfjild 

 

Datum Lokatie Aanvang Voorganger Bijzonderheden 

Zondag 14 mei De Mande B’veen 09.30 uur ds. L. v.d. Broeke, Kampen  

Zondag 14 mei Kerk Siegerswoude 09.30 uur ds. J.H. Verwaal  

Zondag 21 mei De Mande B’veen 09.30 uur ds. J.H. Verwaal  

Zondag 21 mei St. Piter Ureterp 09.30 uur ds. J. Goorhuis, Smalle Ee  

Donderdag 25 

mei 
Kerk Siegerswoude 09.30 uur ds. J.H. Verwaal 

Gezamenlijke dienst 

Hemelvaart 

Zondag 28 mei De Mande B’veen 09.30 uur mevr. T. Hoogesteger  

Zondag 28 mei St. Piter Ureterp 09.30 uur ds. J. de Haan, B’zwaag.  

Zondag 4 juni  De Mande B’veen 09.30 uur ds. J.H. Verwaal 

Gezamenlijke dienst  

Bevestiging ambtsdragers 

& **Tienerdienst** 

Zondag 11 juni  De Mande B’veen 09.30 uur ds. F. de Jong, Leek  

Zondag 11 juni  Siegerswoude 09.30 uur ds. H. Rietman  

 

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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Campina Open Boerderijdag 
 

De familie Rohaan doet voor de eerste keer mee 

aan de Campina Open Boerderijdagen. Engbert 

(58) en Sonja (55) wonen en werken samen met 

zoon Wilmar (29), zijn vrouw Sieta (30) en 

dochters Lynn (0) en Jilde (0) op de boerderij. 

 

Het moderne melkveebedrijf van de familie 

Rohaan is gelegen aan De Mersken 1 in 

Siegerswoude. 

 

Op het bedrijf staat de zorg voor de 150 

melkkoeien en 90 stuks jongvee en hun 

leefomgeving op de eerste plaats. De familie 

vindt het belangrijk dat melk van hoge kwaliteit 

op een diervriendelijke manier wordt 

geproduceerd. Zomers gaan de koeien naar 

buiten om te grazen. 

 

Het mooist aan hun werk als Campina 

veehouder vindt de familie de zorg voor de 

koeien en het werken in de natuur.  

 

De familie Rohaan kijkt er naar uit om jullie te 

mogen ontvangen op 26 mei 2017 van 10:00 tot 

16:00 uur! 

 

Adres: 

De Mersken 1 

9248 WR Siegerswoude 

Graag zo veel mogelijk op de fiets komen! 
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SDM wint  zilver op NK 

 

Zaterdag 22 april is het jongste demoteam van 

Sport en dansschool SDM 'LIL SMASH' naar 

Druten (provincie Gelderland) afgereisd om daar 

deel te nemen aan de Nederlandse 

Kampioenschappen van de UDO-bond.  

 

Het dansteam bestaat uit 13 meiden met een 

leeftijd van 9/10 jaar (uit zowel de provincie 

Friesland als Groningen) en zijn geselecteerd 

tijdens de jaarlijkse dansaudities van SDM. Lil' 

Smash had eerder al goed gescoord tijdens twee 

voorrondes, maar met het NK wist zij - in de 

categorie onder de 12 jaar - zelfs een 2e plaats te 

behalen. Er hadden zich in totaal 16 teams 

geplaatst voor het NK in deze categorie. Een 

prestatie van formaat. 

 

De dansers gaan nu hard aan de bak met de 

voorbereidingen voor de SDM eindshow die 14 en 

15 juli in MartiniPlaza te Groningen plaatsvindt.  

 

Meer informatie hierover: www.s-d-m.nl 

http://www.s-d-m.nl/
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Personal training èn yoga bij SDM 

 
Personal Training 

Zomer 2017: hoogste tijd om nu écht aan de bak 

te gaan. SDM’s personal trainer Jochem heeft nog 

een aantal plaatsen vrij om jou (en evt. je partner 

in crime) persoonlijk te begeleiden naar het 

gedroomde fitte lijf! Of je nou wilt afvallen, 

aankomen, sterker worden of sportspecifieke 

doelen hebt, voor alle doelen kan Jochem samen 

met jou (en je eventuele partner) een persoonlijk 

plan samenstellen!  

 

SDM heeft een speciale zomeractie ! 

INTRODUCTIEACTIE = 3 x voor € 50,- p.p. (ook 

leuk om cadeau te geven!) 

 

 
Personal trainer Jochem 

 

YOGA-LESSEN 

SDM verzorgt op haar locaties in De Wilp en in 

Marum o.l.v. Simone diverse Yoga-lessen zoals 

KinderYoga, YinYoga, Moeder-kindyoga, 

RelaxYoga, HormoonYoga, Yogalatus, PeuterYoga, 

HathaYoga etc. Laat je informeren over de les die 

bij jou past. We geven zowel ochtend- als 

avondlessen. Yoga is altijd een les waarbij balans- 

en krachtoefeningen gecombineerd worden met 

stretching en ontspanning. Een ieder kan tijdens 

deze les zijn of haar eigen niveau bepalen. Fysieke 

oefeningen verlichten lichamelijke spanningen en 

stijfheid, bijvoorbeeld in je schouders en rug. 

Ontspannings- en ademhalingsoefeningen vangen 

de gevolgen op van mentale stress.  

 
 

Fysiotherapie? 

Yoga wordt ook steeds vaker aangeraden door 

fysiotherapeuten en ingezet als trainingsmethode. 

Yoga heeft dan ook niets van doen met 

zweverigheid en in de lotushouding zitten. 

 

 Locatie: Yoga in De Wilp 

Sporthal De Wilp/Dorpshuis Op de Welle 

Schoolstraat 17 

9367 PX De Wilp 

 Locatie: Yoga in Marum 

Zaal Jut en Jul 

Wendtsteinweg 15 

9363 AK Marum 

 

En…nog veel meer 

Naast deze lessen, verzorgt SDM nog veel meer 

activiteiten. Een volledig overzicht vind je op de 

website van SDM www.s-d-m.nl  en/of op haar 

facebookpagina: www.facebook.com/SDM.nl 

 

Contact 
Grytsje en Marieke de Jong 

Sport- en dansschool SDM | Bureau Zus 

Postadres: Hoornweg 46, 9363 EH Marum 

Grytsje de Jong 06-43972620 

Marieke de Jong 06-23604423 

E: info@s-d-m.nl   -   mail2bureauzus@gmail.com 

I: www.s-d-m.nl        -      www.bureauzus.nl 

 

 

  

http://www.s-d-m.nl/
mailto:info@s-d-m.nl
mailto:mail2bureauzus@gmail.com
http://www.s-d-m.nl/
http://www.bureauzus.nl/
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ANBO-nieuws 
 

Beste mensen,  met een reisje door de grachten 

van Groningen sluiten we ons seizoen af.  

 

Firma Wiebenga haalt allen die zich hebben 

opgegeven om 09.30 uur op in Ureterp en de 

mensen uit Beetsterzwaag mogen een 15 min. 

later instappen.  

 

Op de boot krijgen we koffie en iets lekkers en na 

de rondvaart gaan we in Niebert genieten van een 

diner.  Daarna gaan we via een mooie route door 

Groningen naar Lauwersoog waar we even uit 

kunnen waaien (voor degenen die daar behoefte 

aan hebben ) en eventueel een visje kopen.   

 

We verwachten tegen 17.00 uur - 17.30 uur weer 

thuis te zijn. Hopelijk hebben we er prachtig weer 

bij zodat we op een mooie dag kunnen terug 

kijken.   

 

Wat mij betreft:  tot DONDERDAG 11 MEI. 

 

Een vriendelijke groet van Bertie ten Haaf-

Boerrigter 
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Programma Pinksterfeest 316 te Wijnjewoude 

 
Van vrijdagavond 2 juni t/m maandag 5 juni wordt 

het Pinksterfeest 316 georganiseerd aan 

Duerswâld 2a-4a te Wijnjewoude. Komt allen! 

 

Samenwerking Festival 316 en Pinksterfeest 

Wijnjewoude 

Afgelopen jaar hebben de besturen van Unite in 

Christ en Pinksterfeest Wijnjewoude een bijzonder 

en uniek proces mogen bewandelen. Bijzonder 

omdat we Gods leiding hierin hebben ervaren. 

Uniek om te kiezen voor samenwerking terwijl het 

verleden vaak scheiding liet zien. Het gezamenlijke 

verlangen is om in eenheid de naam van Jezus te 

verkondigen aan alle mensen. 

 

Programma vrijdag 2 juni 

Vrijdagavond zal het feest geopend worden met 

zangeres Pearl Joan i.s.m. Combo Wyn. Theo van 

der Heuvel zal spreken over het belang van 

eenheid. 

 

Zaterdag 3 juni met Festival avond 

Zaterdagavond is er een muziekavond, vooral 

gericht op tieners en jongeren. Een sprankelend 

programma met Amanda Lock, 

Vreemdelingencollectief, Schrijvers van 

gerechtigheid en Draw the parade.  

De dag begint met een samenkomst in de ochtend 

waarin Jelle de Kok zal spreken over de eenheid in 

Jezus. De band LAUD zal alle ochtenddiensten 

begeleiden. 

’s Middags is er een bezinningstocht door de 

bossen van Wijnjewoude voor alle leeftijden. 

 

Pinksterzondag 4 juni 

Er is een speciale tent voor de tieners: Hanne de 

Vries komt op zondagochtend spreken èn zingen. 

Daarnaast is er in de kindertent een poppentheater 

van Timo van de Heuvel met het thema ‘we mogen 

er allemaal zijn’. In de grote tent is een 

samenkomst waarin Esther Westerkamp spreekt 

over eenheid door 

de Heilige Geest.  

’s Middags is er een verscheidenheid aan 

workshops. Voor de kinderen is er een spelcircuit. 

’s Avonds wordt in de tienertent de film ‘Gods not 

dead 2’ gedraaid. Daarnaast is in de grote tent een 

samenkomst waarin Hans Maat spreekt over hoe 

de Heilige Geest werkt. De muziek ‘Oden van 

Salomo’ is het de oudste verzameling christelijke 

liederen en gebeden die bewaard is gebleven (80-

120 na Christus). De musici begeleiden tussendoor 

de samenzang uit de liedbundel van Johannes de 

Heer. 

 

Evangelisatiedienst op Pinkstermaandag 5 

juni 

‘Laat ons allen één zijn’ is het thema van de 

evangelisatiedienst o.l.v. Hanna Swart. De band 

Laud zal weer de muzikale begeleiding verzorgen. 

In de tienertent zal Coen Nuijten spreken over het 

thema SAMEN. Het Pinksterweekend wordt 

afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. 

 

Goed doel 

Tijdens de samenkomsten vertellen we hoe World 

Vision opkomt voor de rechten van kinderen door 

de lokale bevolking te trainen zodat zij niet 

afhankelijk blijven van uw hulp. Door een kind te 

sponsoren geeft u een kind hoop èn liefde!  

 

Eentree en website 

Vier samen met ons het Pinksterfeest van 2 t/m 5 

juni in Wijnjewoude! We zouden het fijn vinden als 

u laat weten dat u komt. Vooral vanwege het 

programma van de kinderen en tieners, hier zit 

een maximum aan plekken op. Wil je je daarom 

aanmelden via www.pinksterfeest316.nl? De 

toegang is GRATIS! Het enige wat u hoeft te doen 

is uw gegevens achterlaten. Op de site lees je ook 

de laatste nieuwtjes over het programma.
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Vinnig Rijs maakt het Schaakclub Bakkeveen knap lastig 

 
Voor de slotronde van de competitie van de Friese 

Schaakbond van seizoen 2016-2017 waren de 

beste 160 schakers van de bond, zoals 

gebruikelijk, weer naar Leeuwarden gekomen. SC 

Bakkeveen-1 speelde voor de 1e klasse B tegen 

Rijs e.o. Rijs moest, om de plaats in de klasse ook 

voor volgend seizoen zeker te stellen, minstens 

een punt van de Feansters veroveren. Daarvoor 

speelde men in een tactische opstelling en trok 

men ook op andere momenten de ‘trukendoos’ 

open. Bakkeveen had zo de nodige moeite met de 

voorlaatste uit Rijs maar wist de beide punten tóch 

mee terug te nemen naar Opsterland. Het werd 

4½ - 3½ voor Bakkeveen, een resultaat waardoor 

Rijs alsnog degradeerde en de schakers uit 

Bakkeveen naar een derde plaats in de stand 

klommen. En dat was weer de beste eindklassering 

in de geschiedenis van de club.  

 

De wedstrijd tegen Rijs duurde lang en kende voor 

Bakkeveen wisselende momenten. Beginnen deed 

het goed, toen Ben de Vries op bord 2 met wit al 

snel won van Jelle Jeltema. Jeltema had in laten 

slaan op f7 waardoor zijn koning ging dolen. Ben 

arresteerde de verdwaalde monarch al snel midden 

op het bord en haalde zo de eerste overwinning in 

de speelzaal binnen: 1-0. Op bord 7 had Jaap 

Weidema met wit tegen Jappie Breimer al snel 

een gelijke stand te pakken. Toen Breimer remise 

aanbood sloeg Jaap dit, mede gelet op de stand op 

de andere borden, aanvankelijk af, doch later 

bleek een puntdeling toch niet te voorkomen: 1½ - 

½.  

 

Toen kwam een fase die duidelijk voor Rijs was. 

Op bord 6 had Anne van Streun met wit een 

goede stelling opgebouwd tegen Jan Brinkman. 

Toen hij echter een stuk verloor zonder veel 

tegenkansen kiepte het geheel vanzelfsprekend en 

ging de partij verloren: 1½ - 1½. Nog somberder 

werd het voor Bakkeveen toen op bord 5 Robin 

Baines met zwart tegen de sterke Herman Beks 

zijn eindspel met pionnen en lichte stukken niet 

kon houden. Robin verdedigde zoals gebruikelijk 

weer taai, maar een beloning hiervoor bleef deze 

keer uit: 1½ - 2½ voor Rijs. Op bord 4 speelde 

Gerrit Meppelink met de witte stukken tegen 

Rijs’ sterkste, Chris Draijer. Draijer, tevens een 

bekende en zeer verdienstelijke 

langeafstandsloper, hinkte in het begin van de 

partij wat achter de feiten aan, maar Gerrit kon 

daar niet blijvend van profiteren. Beide spelers, die 

ook qua rating aardig aan elkaar gewaagd waren, 

besloten tot remise: 2-3.  

 

Op bord 7 had Bauke Hoogstra met zwart in 

Trienke Wijmenga een gedegen spelende 

tegenstandster getroffen. De stellingen bleven heel 

lang gesloten en ook de winst van een kwaliteit 

bracht Bauke niet de overwinning waarvoor hij 

speelde. Er werd ook hier tot remise besloten: 2½ 

- 3½ . Met nog maar twee lopende partijen keken 

de schakers van Bakkeveen-1 sinds lange tijd weer 

aan tegen een achterstand laat in de wedstrijd. De 

twee overgebleven Feansters moesten hun partijen 

nu winnen om puntverlies te ontlopen. Dirk 

Müller was op bord 3 met zwart in een lastige 

partij tegen de ervaren Douwe Tjerkstra iets beter 

uit de startblokken gekomen. Met een riskante 

minoriteitsaanval op de koningsvleugel had hij 

Tjerkstra een pion afhandig gemaakt. In een nogal 

‘wankel’ middenspel wist hij zijn kleine voorsprong 

met het nodige kunst-en-vliegwerk te behouden en 

ook aansluitend het ingewikkelde eindspel met 

pionnen en lichte stukken te winnen: 3½ - 3½. Op 

bord 1 had Milan Heller, spelend met zwart, de 

koning van Henk Breimer al snel onder zware druk 

gezet. De Rijster verdedigde onconventioneel maar 

wel steeds correct, zodat er lange tijd geen 

doorkomen aan was. Dat veranderde toen Milan 

een open torenlijn kreeg. Toen ook nog Breimers 

dame sneuvelde was de strijd natuurlijk gestreden: 

4½ - 3½ voor Bakkeveen.   

 

Omdat Steenwijk-1 van Mid-Fryslan-2 won en 

Sneek-3 ruim onderuit ging en dus niet echt de 

sportieve plicht deed tegen nummer laatst 

Westergoo-2, degradeerde Rijs naar de 2e klasse 

FSB. SC Bakkeveen werd uitstekend derde. 

Teamtopscorers dit seizoen werden Ben de Vries, 

Dirk Müller en Jaap Weidema die allen 4½ punt 

scoorden. Ben had daar overigens een partij 

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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minder voor nodig dan Dirk en Jaap.  

 

Volgend seizoen komen de Bakkeveensters weer 

uit in de 1e klasse FSB. De club blikt terug op een 

succesvol seizoen waarbij vastgesteld kan worden 

dat, door een zwakke start, de derde plaats pas 

laat werd veroverd, zodat maar weinig bemoeienis 

was met de strijd om de bovenste plaatsen. Met 

een beetje geluk wordt dat volgend jaar anders. 

 

Verslag: Dirk Müller. 

 

 

Schaakvereniging Bakkeveen sluit seizoen af  

met het traditionele snelschaaktoernooi. 

 
Woensdagavond 26 april werd het schaakseizoen 

2016-2017 afgesloten met 5 minutenpartijtjes. 

Altijd weer een zenuwslopend spektakel. Strijdend 

tegen een tegenstander en tegen de tijd. De klok 

tikt meedogenloos door als je niet zet en voor dat 

je het weet valt je vlag terwijl je veel beter staat, 

zelfs meerdere stukken voorstaat, maar helaas je 

verliest op tijd. Wel waren er een aantal pauzes 

ingelast waarin getrakteerd werd op bitterballen en 

andere lekkere hapjes door het gastvrije personeel 

van de Stripe.  

 

Er werd gespeeld in twee poules. Poule 1 werd 

gewonnen door Gerrit Meppelink tweede werd 

Menno Peter van der Meer. In Poule 2 won Dirk 

Müller voor Ben de Vries. In de finale speelden de 

nummers 1, 2, 3 etc. van beide poules tegen 

elkaar. De temperatuur was inmiddels flink 

opgelopen. Uiteindelijk werd Dirk Müller 

snelschaakkampioen van de club. Gerrit Meppelink 

werd tweede. Ben de Vries won van Menno Peter 

en eindigden respectievelijk als drie en vier. 

 

Na afloop gaf voorzitter Jelle Bergsma aan dat het 

voor de club een goed jaar was geweest. Het 

eerste team en ook het tweede eindigden in hun 

competitie als derde. Ook het derde team knokte 

voor wat het waard was eindigde wel in de 

onderste regionen maar beleefde veel plezier aan 

de strijd. 

Dirk Müller werd gefeliciteerd als clubkampioen 

van de competitie 2016-2017 tweede werd Ben de 

Vries derde Gerrit Meppelink en vierde Robin 

Baines. 

Berend Joustra werd net als zijn assistent Mon 

Bonte bedankt voor het trouw begeleiden van de 

jeugd. Hier gaat altijd veel tijd inzitten en is niet 

altijd even gemakkelijk. (Ook onze voorzitter Jelle 

heeft hier trouwens zijn steentje flink aan bij 

gedragen). 

Sieb Hazenberg werd bedankt voor het regelen 

en bijhouden van de interne competitie en het 

schrijven van verslagjes voor de externe 

competitie. Toen hij naast de fles wijn ook nog een 

prachtig boek ontving over Schaken en 

schilderkunst in de middeleeuwen kon hij er niet 

meer onderuit om zijn taak voor volgend jaar te 

prolongeren.  

 

Jelle nodigde nogmaals iedereen uit voor de 

barbecue op zaterdag 3 juni in De Stripe.  

 

Het schaakseizoen 2017- 2018 start op 

woensdag 13 september. Graag weer tot 

ziens dan allemaal! 

 

Sieb 

 

 

Examen jeugd schaakclub Bakkeveen 

 
Woensdagavond 3 mei 2017 deden vijf jeugdleden 

en vier oudere leden examen. De jeugdleden in 

stap 2 en de oudere leden in stap 3 en 4. 

 

Het is altijd weer een spannende bezigheid om in 

een uur tijd de vragen te beantwoorden en heb ik 

het wel goed gedaan? 

 

EXAMEN IN STAP 2 WAREN:  Tije Sytema, Sietse 

Groot en Freek Leyser uit Bakkeveen en Harold 

Brouwer en Erik de Boer uit Haule.        

EXAMEN IN STAP 3 WAS: Daan de Jong 

EXAMEN IN STAP 4 WAREN: Mon Bonte, Berend 

Joustra en Daan de Jong. 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie bereikte 

resultaat en je mag je nu gediplomeerd schaker 

noemen.  

 

Mon Bonte deed voor zijn plezier mee en wist dat 

het resultaat niet voldoende zou zijn voor een 

diploma maar genoot wel van de ambiance.  

 

De schaakmeesters wensen jullie een fijne 

vakantie en een gezellige zomertijd tegemoet. 

met vriendelijke groeten,  

schaakmeester Mon, Jelle en Berend.  
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vereniging 

 

 

 
 

 
 

 

Het volleybal seizoen 2016-2017 is weer voorbij.  

 

Jeugdteam 
Het jeugdteam heeft haar allerlaatste 

wedstrijden gespeeld. Er is te weinig nieuwe 

jeugd die aan de competitie mee wil doen. Er 

zijn momenteel 5 jongeren en dat is te weinig. 

Toch belangstelling: neem snel contact op met 1 

van bovenstaande bestuursleden ! Dan is de kans 

groot dat er wekelijks getraind kan worden. 

 

Er stond nog 1 wedstrijd op het programma: tegen 

ODS (Beetsterzwaag). Tegen de nummer 2 was 

onze jeugd niet opgewassen. Alhoewel: de eerste 

set werd nipt verloren met 27-29. Uiteindelijk 4e 

geworden in een poule van 7 

 

Heren-team 
Nog 2 wedstrijden in april. VCS werd zoals mocht 

worden verwacht met 3-0 verslagen in thuishal 

Marum. Het was trouwens wel kantje boord: 25-

21, 25-10 en … 27-25. Een ruimte voorsprong 

werd in de 3e set helemaal wegegeven. 

Op 20 april “helemaal” naar de kaatshal in 

Franeker. Bakkeveen als nummer 4 tegen Dosko 

als nummer 5. Bakkeveen dacht wel even met 3-0 

te winnen. Maar tegen het “camping volleybal” van 

Dosko was Bakkeveen niet echt opgewassen. 2-1 

verlies (17-25, 25-23, 25-23). Het maakte 

allemaal toch niet uit, want Bakkeveen bleef 

rotsvast op de 4e plek staan met 44 punten uit 22 

wedstrijden. Overigens het verlies maakte wel iets 

uit van 1 van de spelers die roots in Franeker 

heeft. 

Volgend seizoen zullen 2 herenteams aan de 

competitie meedoen! Een aantal ex-JMC spelers 

sluit zich bij Bakkeveen aan. Eigenlijk zijn er nog 1 

of 2 spelers nodig. Dus grijp je kans, je kunt vanaf 

september volleyballen! Snel even melden ! 

 

Recreanten 

In de dorpencompetitie eindigde Bakkeveen op een 

verdienstelijke 3e plaats, achter Haulerwijk en 

Terwispel. Dit in een poule van 7 teams uit de 

omgeving. 

 

Stratenvolleybal 
Op vrijdagavond 7 juli wordt het 2-jaarlijkse 

stratenvolleybaltoernooi gehouden. Aanvang 

19:30 uur op de zonneweide van Dúndelle. 

Buurtteams, met minimaal 2 dames, kunnen 

zich aanmelden bij 1 van bovenstaande 

bestuursleden. Deelname is gratis. 

 

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 2017-2018 

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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Wat vindt u van de Slotplaats? 
Laat het ons weten! 

 

Natuurmonumenten beheert het prachtige 

landgoed de Slotplaats in Bakkeveen. Wij vinden 

het belangrijk om te weten wat u van dit gebied 

vindt! Help ons mee en vul de enquête in via de 

link! 

www.natuurmonumenten.nl/onderzoek 

 

De afgelopen jaren is er veel gebeurt op de 

Slotplaats. Nu wil Natuurmonumenten, als  

eigenaar van dit gebied, heel graag weten wat u 

er van vindt. Daarom vraagt Natuurmonumenten 

de inwoners van Bakkeveen en de bezoekers, 

om een korte enquête in te vullen. U komt er via 

www.natuurmonumenten.nl/onderzoek.  

 

De uitkomsten van de enquête gebruikt 

Natuurmonumenten om de beleving en het 

beheer van de Slotplaats zo goed mogelijk op 

uw wensen te laten aansluiten. 

Heeft u nog vragen, mail dan naar 

k.pierik@natuurmonumenten.nl.  

 

De uitkomsten worden na de zomer op de 

website van Natuurmonumenten en in de 

dorpsbladen gepubliceerd.  

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 

met: 

Kim Pierik via k.pierik@natuurmonumenten.nl 

   

http://www.natuurmonumenten.nl/onderzoek
http://www.natuurmonumenten.nl/onderzoek
mailto:k.pierik@natuurmonumenten.nl
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P’optimaal festival Waskemeer 
 
Op 10 juni vindt de tweede editie van P’OPTIMAAL 

Festival plaats in Waskemeer. Dit is een jaarlijks 

terugkerend muziekfestival voor jong en oud uit 

Waskemeer en omstreken. Het vindt plaats op de 

Leidijk 42C in Waskemeer (op de parkeerplaats 

van CSG Liudger / dorpshuis ’t Ald leger). Vanaf 

17:00 is het festivalterrein geopend; het festival 

zelf begint om 17:30 en zal rond 02:00 de 

volgende ochtend afgelopen zijn.  

 

P’OPTIMAAL Festival is een openlucht popfestival 

voor jong en oud. Daarom is er gekozen om te 

beginnen met een kinderdisco. Daarna zullen er 

diverse artiesten hun repertoire ten gehore 

brengen. Er wordt er geen entree gevraagd om zo 

toegankelijk te blijven voor iedereen.  

De volgende artiesten/groepen treden op:  

 Joey and the Cliffhangers (lokale coverband) 

 DJ Wessel (lokale DJ) 

 City of Life (rockband) 

 Taeke Stoker (Nederlandstalige artiest) 

 De Sadelrukers (Friestalige rock & lol) 

 DJ Noovids (DJ) 

 Rock The Night (rock coverband) 

 Mag Het Wat Zachter (party coverband) 

 

Meer info op:  www.poptimaal.nl  

 

 

 

 

Activiteiten programma 2017  
 

Juni 19-23  Tuinen-midweek  

We bezoeken Park Vijverburg in 

Tytsjerk, de Kruidhof in Buitenpost 

en de Hortus in Haren. 

Info bij Berbie Klaren 0592-412876 

Prijs € 220,-- Nivon leden € 195, --. Inclusief 

verzorging, exclusief entrees. Carpoolen. 

 

Juni 14 – aug 7  Pauperparadijs  

theaterspektakel Veenhuizen  

Verblijf drie nachten in Allardsoog voor de prijs van 

twee. Ook voor kinderen.  

Exclusief entreekaarten, daarvoor dient u zelf te 

zorgen 

Info bij Marion Stam: 088 0990971 

 

Juli 2 Sfeer-Proef-BIJ DE BUREN- Fair.  

Kom kennismaken met je buren (soms van iets 

verder)!  

Een aantal van hen zal hun ambacht, hobby of 

bedrijf laten zien.  

Info bij Kitty Suijling 0516-577544.  

Vrij entree! 

 

Verder overzicht: 

 kijk op www.nivon-allardsoog.nl 

 

AED is verplaatst. 

Sinds begin mei is de AED van Nije Buorren 2 verplaatst. Nieuwe locatie is buiten 

naast de ingang van Greatz Hair, Weverswal 3. Deze AED is 24 uur per dag 

beschikbaar. Je hebt wel een toegangscode nodig om de AED mee te kunnen nemen. 

Deze toegangscode krijg je (of heb je al) na deelname aan de reanimatie/AED cursus 

in Bakkeveen.  

http://www.poptimaal.nl/
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Earm  fûgelfjild 
 

Eartiids… Maaitiid… it lân yn, grut fûgelkoar, no komt jo soks hast net mear yn it gehoar. 

Foar it fûgelgoud wie it doe folle better, graach stiene se mei de poatsjes yn it wetter. 

Troch ferkaveling en lege wetterstân, hat men de gersgroei folle better yn 'e hân 

Net tefreden binne de skries, hoants en snip, foar harren sitte no de wjirmkes te djip. 

 

Strieljager en trekker oerstimme no de fûgelsang, dat is fêst en seker net yn it minslik belang. 

It lân te droech en te folle ûntslútingswegen, ek dat is foar de hiele natuer perfoarst gjin segen. 

Troch te folle stront en keunstdong oer it lân, rint de gersgroei hielendal út de hân. 

Hjirtroch te geil- en fierstente lang gers yn de finne, sadat sels de skriezen harren eigen nêst, net fine 

kinne. 

                                                                                                    Appie. 

 

10e Dorpen Oldtimer Evenement 
 

Op Zaterdag 13 mei 2017 houden wij ons 10e  

Dorpen Oldtimer Evenement op het terrein bij de 

Sligro, Dopplerlaan 1 te Drachten (A7 zuid) 

Tussen 8:30 en 10:00 uur  ‘s morgens komen alle 

voertuigen:  bromfietsen, solexen, stationaire 

motoren, motoren, auto’s, legerauto’s en tractoren  

van 25 jaar en ouder binnenrijden op het terrein. 

 

Om 10:15 / 10:30 uur gaan ze een route rijden en 

stempelen bij onderstaande adressen: 

 

1e stempelpost aankomst tussen 10:30 tot 11:30 

uur  (bromfietsen, auto’s en  motoren)  

Woonzorgcentrum De Warrenhove, De Warren 8 te 

Drachten   

 

2e stempelpost aankomst  11:15 tot 13:00 uur  

(bromfietsen, auto’s en motoren en tractoren)  

Tuincentrum Radder, Schansdijk 15 te Waskemeer                 

3e stempelpost  aankomst tussen 11:30 tot 

13:30 uur  (bromfietsen, auto’s en motoren en 

tractoren) 

Plaza De Kolk, Foarwurkerwei 11, Bakkeveen 

 

Daarna eindigt de route weer op het terrein bij 

Sligro. 

‘s Middags om circa 14:00 uur is er een Concours 

de Elegance op het terrein. 

Er zijn momentele al meer dan 300 deelnemers. 

 

Berend en Wimke Overwijk, Stoukamp 4, 

Bakkeveen   Email: w.overwijk@hetnet.nl 

 

 

Open Atelierroute en Kunstweek in Opsterland 2017 
 

Tijdens het Pinksterweekend zijn de ateliers van 

Opsterlandse Kunstenaars geopend: zaterdag 3 

juni (15:00-22:00) zondag 4 juni en maandag 

5 juni van 12:00 tot 18:00 uur. 

Van 6 tot en met 11 juni is het Kunstweek met 

allerlei workshops bij Opsterlandse kunstenaars.  

 

Kunst in Opsterland organiseert de 7e Open 

Atelierroute in Opsterland tijdens het 

Pinksterweekend. In de week erna is er de 

Kunstweek. Voor de Opsterlandse basisscholen 

worden mooie kunstactiviteiten op de scholen 

georganiseerd en voor andere liefhebbers zijn 

kunstworkshops te volgen.  

 

Bij Marieke van Leeuwen en Leo Maarleveld kun je 

Keramiekworkshops volgen, Geertjan Plooijer laat 

zien hoe je een blauwdruk maakt waarna je het 

ook zelf kunt proberen, Michel Bouma geeft een 

workshop “de Keunst fan Pake”, bij Michel 

Pol en Corina Blom kun je schilderen. Wat 

langere workshops worden in het weekend 

gegeven; bij Nynke Venema ga je op Reis en leer 

je animaties maken en Corina Blom trekt een dag 

uit voor verschillende grafische technieken met 

gebruik van de etspers. Voor het hele gezin zijn er 

op zaterdag 2 workshops gegeven door Corina 

Blom en Nynke Venema. 

 

Voor programma en opgave kun je kijken op 

www.kunstinopsterland.nl. 

  

In de Witte Kerk in Hemrik is de 

overzichtstentoonstelling met werk van alle 

deelnemers aan de Open Atelierroute te zien.  

 

De route is te downloaden en verkrijgbaar bij alle 

deelnemers. 

Net als vorig jaar verloten we één (of meerdere) 

kunstwerken t.w.v. 200 euro. De loten kosten 

€2,00 per stuk en zijn te koop bij de deelnemers. 

De toegang is gratis en u bent van harte welkom. 

Meer informatie op de website: 

www.kunstinopsterland.nl 

http://www.kunstinopsterland.nl/
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes 

 
 

 

Louwsma Beheer Groep zoekt voor haar 

vestiging in Bakkeveen 

 

een tuinman/klusjesman met groene 

vingers en 2 rechterhanden 
 

Het betreft een functie voor 2 tot 3 dagen per 

week in het seizoen. Er wordt een flexibele 

werkinzet gevraagd. Woonachtig in Bakkeveen 

of directe omgeving is gewenst.  

Geboden wordt: leuke collega's, een goede 

werksfeer en een marktconform salaris. 

 

Inlichtingen over deze functie bij Diana van 

Houten (0516 - 542004 tijdens kantooruren) of 

Sieb Louwsma (06 - 50528058) 

 

Ik heb mijn website over klokken Musea  & 

klokkenmakers weer geactiveerd (voorheen 

klokhus) nu klokkenmuseums en wel in een 

nieuwe opzet. 

sites.google.com/view/klokkenmuseums   

 

Met vriendelijke groet Peter Tilkema uit 

Gorredijk (voorheen Bakkeveen) 

 

Timpaan Welzijn is 

op zoek naar: 

 

Vrijwilligers voor het begeleiden van 

nieuwkomers 
Voor meer informatie:   

06 - 25000644 / 06 - 46073968 

 

Of loop even naar binnen bij Timpaan Welzijn, 

Molenlaan 6a te Beetsterzwaag 

 

Zaterdag 13 mei wordt de 9e   

3 Provinciënwandeltocht gehouden. Er is 

keuze uit afstanden van 5 t/m 40 km. Routes 

lopen dit jaar in de richting van het Groninger 

Westerkwartier. Start en finish bij Dúndelle. 

Aanmelden en meer info op www.3wandel.nl 

 

Nog meer wandelen… 

De avond-4-daagse is van woensdag 7 t/m 

zaterdag 10 juni. Er is keuze uit afstanden van 

5, 10 en 15 km per avond. Onderweg een 

traktatie, een fraaie herinnering na afloop en 5 

muziekkorpsen die zorgen voor een traditioneel 

groots onthaal. Routes over privéterreinen. 

Kosten voor 4 avonden: € 5,-- per persoon. 

Aanmelden ter plekke en groepen via 

www.bakkeveen.nl/wandel 

Organisatie: TIP-3Provinciënland, dat is   

voormalig VVA / VVV Bakkeveen 

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 27. 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

 

Vlooienmarkt 
De 3e vlooienmarkt van het jaar is op 

zaterdagochtend 20 mei. 

www.bakkeveen.nl/markt   
 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

In de maand mei is het groenafval brengpunt in 

Ureterp elke zaterdagochtend geopend. Daarna 

in de maanden juni en juli tot aan de 

zomervakantie alleen in de oneven weken 

geopend. Dus open op 10 en 24 juni en 8 en 12 

juli  en 5 augustus. De eerstvolgende opening is 

op zaterdagochtend 9 september. En … anders 

naar de milieustraat in Gorredijk (en niet elders 

achter laten !). 

 

Opbrengst collecte 
 

De collecte voor de Hartstichting, die van 3 t/m 

8 april jl. is gehouden, heeft in Bakkeveen een 

bedrag van € 1246,12 opgebracht. 

Alle gevers en collectanten:  hartelijk dank! 

 

Namens de Hartstichting, 

Margriet Dijkstra, collecte-organisatie. 

 

Op zondag 11 juni 2017 is er om 16.30 uur een  

 

Sing-in op camping de Ikeleane. 

 

Hier verleend gospelkoor Sola Gratia uit 

Wijnjewoude haar medewerking aan. 

Het is tevens hun laatste optreden, want na 40 

jaar stoppen ze er mee. 

Na afloop is er koffie/thee/ranja. 

Wees welkom .  De Ikeleane 

 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de 

 

gezamenlijke luchtballonvaart 
 

op zondagavond 25 juni. Vaart gaat over 

Bakkeveen. Kosten € 140,-- pp. Aanmelden 

bij Jan van Dalen  

janvd@bakkeveen.nl of 06 5117 5883  
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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: Weverswal 3 (kapsalon 

Greatz Hair). 

 

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. 


