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Jaargang 12 nr. 4 
  April 2020 

Voor deze koeien is dit een voorjaar net als alle andere; het gras begint te 

groeien en ze mogen de wei in. 

Vele mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd: een virus bedreigt de 

gezondheid, overal op onze aarde.  
Foto: André Kok.  
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De Slûswachter 
 

De Slûswachter van maart stond boordevol 

aankondigingen van activiteiten en evenementen. 

Deze Slûswachter is weer overvol en helemaal 

geen activiteiten en evenementen. Nederland en 

vrijwel de gehele wereld zit in een zgn lockdown. 

Het besmettelijke corona-virus COVID-19 bedreigt 

de gezondheid. Vaak zwakkere, kwetsbare maar 

soms ook ogenschijnlijk kerngezonde mensen 

komen te overlijden. In China eind 2019 begonnen 

en eind maart 2020 de hele wereld overspoelt. Het 

virus wordt tussen mensen overgedragen, dus is 

het noodzakelijk om minimaal 1½ m onderlinge 

afstand te houden (social distancing) en te zorgen 

voor goede hygiëne (vooral handen wassen). 

Omdat dit niet vanzelf gaat heeft de overheid vele 

regels afgekondigd. 

  

Even een korte terugblik op hoofdlijnen van de 

overheidsregelgeving: 

• 2 febr: begeleide terugkeer Nederlanders uit 

China 

• 27 febr: eerste corona patiënt in Nederland 

(Loon op Zand) 

• 1 mrt: 10 corona patiënten positief getest in 

Nederland. 

• 6 mrt: eerste, een 84 jarige, corona patiënt 

overleden; mensen in Noord-Brabant die 

verkouden zijn moeten sociale contacten 

vermijden. 

• 9 mrt: goed handen wassen, niezen en 

hoesten binnenkant elleboog en papieren 

zakdoekjes. En geen handen meer schudden. 

Bij koorts (> 38) en als je in corona gebied 

bent geweest thuisblijven. In Brabant zoveel 

mogelijk thuiswerken. 

• 10 mrt: sociale terughoudendheid in Brabant. 

• 12 mrt: Thuisblijven bij relevante 

gezondheidsklachten. Bijeenkomsten > 100 

personen afgelast. Zoveel mogelijk 

thuiswerken. Kwetsbare personen moeten 

sociale contacten ontzien. Scholen blijven nog 

open. Maatregelen gelden tot 31 mrt. 

• 15 mrt half 6: scholen en kinderdagverblijven 

dicht tot 6 april evenals horeca, sport- en 

fitnessclubs. Geldt vanaf 18 uur. 

• 16 mrt: Houd 1½ meter afstand. Rutte spreekt 

het volk toe (net als Den Uyl in 1973 bij de 

oliecrisis). 

• 17 mrt: reis alleen naar buitenland als het echt 

noodzakelijk is. Financiële steunregelingen 

voor ondernemers. 

• 20 mrt: Koning spreekt het volk toe. 

• 22 mrt: NL-Alert omdat teveel mensen 

samenscholen op strand, parken en 

natuurgebieden 

• 23 mrt: vergunbare evenementen verboden tot 

1 juni. Alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden 

(was tot 6 april en nu voor elke omvang). 

Contactberoepen stoppen. Noodverordeningen 

over groepsverboden. 

• 24 mrt: Alle bijeenkomsten verboden tot 6 

april en niet tot 1 juni. Vergunbare 

evenementen nog tot 1 juni verboden. Geen 

centrale examens voor scholieren. 

• 31 mrt: maatregelen eindigend 6 april worden 

verlengd tot 28 april. 

Gelukkig hebben we in Nederland nog een 

“intelligente” lockdown en zijn er  

bewegingsvrijheden. Het is ook voor de overheid 

een zoektocht naar het vinden van de balans in 

regelgeving tussen de gigantische economische 

gevolgen (indirecte mensenlevens) en het kunnen 

sparen van directe mensenlevens. 

De aandacht gaat uit naar de bezetting van de IC’s 

van de ziekenhuizen. De ICT is wat de mensen 

momenteel bindt. Daarom deze keer alleen een 

digitale Slûswachter en geen papier met 

inhoudelijk veel beschouwingen over de crisis 

waarin we verkeren. 

   

Hopelijk tot volgende maand in aller gezondheid. 

Jan van Dalen 

 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

   

   

   

   

   

   

Nagekomen en meer activiteiten: www.bakkeveen.nl/agenda  

  

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen 
Inlichtingen over lidmaatschap tel. 06 - 13863123 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 Nienke Okkema Lid 06-2506 0866 

Géjanna de Haan Secretaris 06-1551 4427 Frans Mulder Lid 06-3065 3272 

Eppie Pera Penningmeester 541001 Fokke-Jan van Veen Lid 06-54221508 

Appie Dekker Lid 541245 

 

   

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

Wat een bijzondere tijd en wat een rare tijd. 

Wie had voorheen kunnen bedenken dat werkelijk 

iedereen getroffen wordt door zo’n ingrijpende 

gebeurtenis. Ook ons dorp voelt de gevolgen van 

de maatregelen die overheden wereldwijd hebben 

genomen vanwege het Corona virus, COVID 

genaamd. Dit hebben ze gedaan om de zorg te 

kunnen blijven leveren aan ernstig zieke mensen. 

Niet alleen diegene die COVID hebben, maar ook 

andere zieken. Ook willen ze op deze manier te 

snelle verspreiding van dit virus afremmen.  

Dit raakt echt iedereen: in zijn gezondheid, in zijn 

vrijheid, in zijn sociale kontakten, in zijn 

portemonnee.  

 

Veel van de bedrijven in ons dorp zijn gerelateerd 

aan horeca, toerisme en recreatie. Juist deze 

branche is hard getroffen. Voor hen zijn de druiven 

extra zuur. Zij behalen een groot deel van hun 

omzet in dit jaargetijde met zijn feestdagen en 

meivakantie.  

N.B. Op de volgende pagina leest u meer hierover 

in mijn bijdrage voor de nieuwsbrief die de 

gemeente heeft gemaakt voor ondernemers. 

 

HEEL VEEL IS AFGELAST.  Alle activiteiten, 

waarnaar zo lang en met zoveel toewijding is 

toegewerkt, door zoveel mensen, kunnen jammer 

genoeg niet doorgaan. Het zal rustig blijven in 

Bakkeveen.  

Hoe mooi is dan het gebaar van de Vlooienmarkt.  

Zij bezorgen op dit moment huis aan huis een bos 

tulpen, als een opsteker in deze barre tijden. Hoe 

mooi is het dan dat die bloemen bezorgd worden 

door vrijwilligers van de Buurtverenigingen. Als dit 

gebeurt in een dorp, is dat een teken van 

denken aan elkaar, denken om elkaar en 

samen werken met elkaar. We moeten met 

elkaar door een moeilijke en bijzondere fase. Er zit 

niets anders op.  

 

Aanpassingen in bestuur PB.  

De ALV die in maart gepland was, is ook vervallen. 

Wanneer deze alsnog gehouden wordt, hangt af 

van het verdere verloop rondom Covid. De 

kascontrole is geweest en de kascommissie heeft 

de cijfers goedgekeurd. Dat is een hele 

geruststelling. Verder probeer ik in deze 

Slúswachters zoveel mogelijk te vertellen waar we 

mee bezig zijn.  

Wat betreft de samenstelling van ons bestuur 

het volgende. Gejanna de Haan wil geen tweede 

termijn in verband met haar studie. De nieuw 

beoogde kandidaat, Josien Meulenhoff kon niet 

officieel benoemd worden ivm de vervallen ALV. Zij 

is wel bereid om alvast de taken van secretaresse, 

die Gejanna deed, over te nemen. Wij voegen haar 

in ieder geval toe als adviseur en aspirant 

bestuurslid in afwachting van een officiële 

verkiezing in de volgende ALV.  

 

UITSTEL presentatie conceptplan voor 

woningbouw Aylvalan.  

Dit zal in een later stadium alsnog plaatsvinden, 

zodat inspraak in het concept bouwplan nog steeds 

mogelijk is. Ook hiervan hopen we dat het niet al 

te lang duurt, want dan wordt de gewenste 

woningbouw nog verder op de lange baan 

geschoven.  

 

Seniorenbouw naast Houtwal 8 afgewezen. 

Nadat dit verzoek aan de gemeente een half jaar 

bij hen is blijven liggen, is dit uiteindelijk door hen 

afgewezen. We hebben erg gepleit voor 

seniorenbouw in het centrum van ons dorp. Nu valt 

deze doelgroep tussen wal en schip. Ze moeten 

vaak uitwijken naar andere dorpen of zelfs andere 

gemeenten. Maar het is ons tot nu toe niet gelukt 

om de gemeente hiervan te overtuigen. Citaten uit 

de nieuwe Woonvisie en nieuwe Ontwikkelagenda’s 

gaven ons de indruk dat de gemeente met dit 

nieuwe college een andere weg in wil slaan. Ik 

noem een aantal citaten: “inbreiden in het dorp, 

wij ondersteunen goed onderbouwde woonplannen 

dorp, woonvormen voor ouderen, maatwerk per 

dorp, het kan wél, we zoeken grenzen van wet- en 

regelgeving, geen bureaucratie en betuttelende 

regelgeving, aansluiten bij bewegingen in het 

dorp”. Deze citaten blijken door ons anders 

geïnterpreteerd te zijn dan de bedoeling van de 

gemeente is.  

 

Als puntje bij paaltje komt blijkt de gemeente 

hetzelfde beleid te hanteren als voorheen. Zij 

vinden het in de lijn der rede liggen om woningen 

voor ouderen te realiseren op de nieuwe locatie 

Aylvalan. Dat is aan de rand van het dorp. Wij 

vinden die locatie voor senioren te ver verwijderd 

van het dorpscentrum. Ook de door ons 

aangedragen eventueel toekomstige locatie van de 

scholen voor deze doelgroep vindt de gemeente nu 

nog theoretisch. 

 

Stille tocht op 4 mei 2020. 

Ook dit komt te vervallen. Er wordt nog nagedacht 

of we hiervoor een alternatief kunnen vinden. 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Laat ik positief eindigen met wat we wél 

hebben. Bakkeveen heeft nog steeds de prachtige 

natuur en de mooie omgeving. De natuur groeit en 

bloeit, de vogels zingen dat het een lieve lust is. 

Daarvan kunnen we dagelijks genieten. Blijf kalm, 

en besef dat we ook nog veel moois met elkaar 

hebben. We zijn een dorp met verbinding en we 

laten het hoofd niet hangen. We kijken met 

verlangen uit naar betere tijden.  

 

Jannie Tjassing 

 

Bakkeveen in gemeentelijke economische Nieuwsbrief 
Wereldwijd hebben overheden maatregelen 

genomen die de bedrijvigheid en bewegingsvrijheid 

op dit moment fors inperken. Dit om zorg te 

kunnen blijven leveren aan ernstig zieke mensen 

en een te snelle verspreiding van het Coronavirus 

af te remmen. In dit stukje gaan we het nu eens 

niet hebben over de gezondheid van de mens, 

maar over de gezondheid van de bedrijven.  

 

We mogen elke dag nog een frisse neus halen. Het 

is nu zo rustig in Bakkeveen dat de kans klein is 

dat ik in een groepje mensen terecht kom. Ik 

maak daarom mijn dagelijkse ommetje in ons 

dorp. 

 

Bij het cafetaria gaat het luikje omhoog en word ik 

aangesproken. Ze overwegen om het zitgedeelte 

van hun zaak dicht te doen, stoelen en tafels op te 

stapelen, en dan naast bezorging ook weer 

maaltijden en lekkere patat te laten afhalen. Het 

lijkt me een prima idee, en het is toegestaan, lees 

ik in de noodverordening van de Gemeente. Ook 

andere restaurants hanteren het afhaal- en bezorg 

concept.  

 

Bij de bloemisterij op De Brink staan fleurige 

viooltjes en andere planten opgesteld. Het aanzicht 

is zonnig en vriendelijk. De zaak is nog open, maar 

de eigenaresse heeft besloten om de winkel slechts 

een gedeelte van de dag te openen. Klanten 

komen er bijna niet meer. De bestellingen gaan 

gewoon door, ze nemen zelfs toe. Kinderen laten 

bloemen bezorgen bij hun ouders, die ze nu 

vanwege de Corona crisis niet kunnen of durven 

bezoeken.  

 

De kapper is dicht. Zij en andere soortgelijke 

bedrijven, die direct klantencontact hebben, 

kregen deze week te horen dat ze moeten sluiten. 

Normaal zitten er bij het café veel bezoekers op 

het terras voor een korte pauze tijdens hun fiets- 

of wandeltocht. Ook zitten er dan dorpsgenoten, 

die voorbijkomende passanten observeren. Het is 

er nu leeg. Een aderlating voor de levendigheid in 

ons dorpscentrum.  

 

De nieuwe exploitant van MFC Dundelle, inclusief 

Dorpshuis en SCW-ruimte, had zich een andere 

start van het seizoen voorgesteld. Hier is en blijft 

ook alles voorlopig dicht. Bij de supermarkt ziet 

het er rustig uit en alles lijkt onder controle. Wel 

veel minder auto’s op het parkeerterrein. Navraag 

levert op dat er geen gebrek is aan 

levensmiddelen. Ook zijn hier extra openingstijden 

voor de ouderen. Het personeel komt daarvoor 

graag een uurtje eerder werken. Iedereen zet zo 

een extra stapje bij om alles goed te regelen. Ook 

de scholieren, die hier een zakcentje bij verdienen, 

en niet naar school kunnen, werken nu extra.  

 

Een collega PB-bestuurslid beheert een camping en 

heeft gastenverblijven. Voor de Horeca, Toeristen 

en Recreatie branche zijn de druiven extra zuur. In 

Bakkeveen zijn veel horeca voorzieningen, 

campings en kampeerboerderijen. Zij halen een 

groot deel van hun jaarlijkse omzet vooral op in 

het voorjaar, tijdens de Paas- en Pinksterdagen en 

Hemelvaart en in de zomerperiode. De campings in 

dit gebied zijn (nog) open, met inachtneming van 

de regelgeving. Ze proberen hun klanten zoveel 

mogelijk tegemoet te komen door bv 

verplaatsingen van reserveringen. Verder bieden 

ze maatwerk waar dat mogelijk is, om toch nog 

een oplossing te zoeken. Zo ook 

kampeerboerderijen die nu verplicht gesloten zijn, 

sommigen geven vouchers die ze later kunnen 

inwisselen. Maar als dit nog lang duurt, zullen al 

deze bedrijven veel bezoekers mislopen dit 

voorjaar. 

 

Het is zwaar weer voor de circa 65 bedrijven die 

Bakkeveen rijk is. Allemaal worden ze op één of 

andere wijze getroffen worden door deze 

maatregelen. We hopen dat de economische 

schade uiteindelijk beperkt blijft en dat er snel 

betere tijden aan komen.  

 

Ons hart gaat uit naar alle mensen die de gevolgen 

ondervinden van dit akelige virus.  

Ik vervolg mijn wandeling terug naar huis, 

ongewoon rustig, de natuur bloeit en groeit, de 

vogels kwetteren dat het een lieve lust is. 

 

Jannie Tjassing, 

voorzitter Plaatselijk Belang Bakkeveen 

  

Gemeente Opsterland brengt op gezette tijden een 

economische Nieuwsbrief uit: een nieuwsbrief voor 

ondernemers. Bijgaande tekst heeft Jannie Tjassing 

over Bakkeveen aangeleverd in de nieuwsbrief van 

2 april 2020 
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De Zaak vol Smaak Slagerij Van Eik 

 
“Steeds hetzelfde doen en andere resultaten verwachten” Volgens Albert 
Einstein, is dat de definitie van waanzin. Daarom doen wij het nu anders! 
 
Nieuwe tijden vragen om veranderingen binnen ons bedrijf. De wereld wordt 
flexibeler en dynamischer. 
 
Wij van Slagerij Van Eik willen, moeten en zullen hier dan ook op inspringen 
om mee te kunnen blijven doen aan de snelle veranderingen en de wensen die 
er bij u als consument de laatste jaren hebben plaatsgevonden. 
 
Daarom is de slagerij vanaf 2 januari 2020 zeven dagen per week geopend. 
Tevens passen wij onze openingstijden aan en zijn we vanaf dan ook tussen 
half 1 en half 2 open en bieden wij u de mogelijkheid iedere dag tussen 16 uur 
en 17 uur uw bestelling gratis te bezorgen!! 
 

Onze webshop kunt u vinden op slagerijvaneik.nl 
 
De nieuwe openingstijden zijn 

openingsdagen  openingstijden  bezorgen 
zondag   12 tot 16 uur  16 tot 17 uur 
maandag   12 tot 16 uur  16 tot 17 uur 
dinsdag   12 tot 16 uur  16 tot 17 uur 
woensdag   09 tot 16 uur  16 tot 17 uur 
donderdag   09 tot 16 uur  16 tot 17 uur 
vrijdag   09 tot 16 uur  16 tot 17 uur 
zaterdag   09 tot 16 uur  16 tot 17 uur

 
Tsjerkewal 4, 9243 JT Bakkeveen   Telefoon: 0516 - 54 13 48    info@slagerijvaneik.nl
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Onderstaand interview is vastgelegd voordat medio maart de 

corona-crisis in volle omvang uitbrak …. 

Nieuw bij ons in het dorp 

 

Jacco Uithoff 

 

“Mijn naam is Jacco Uithoff, 23 jaar en woon 

sinds eind 2019 aan het Blauhûs 2. Ik bin mei 

de fryske taal grut brocht, bin grutsk op ús 

Fryslân en hie it leafst dit hiele ynterview yn 

it frysk ôflein. “ 

 

“Ik ben geboren en getogen in Waskemeer. Mijn 

ouders hebben er een boerderij en ik kom uit een 

groot gezin met nog een jongere broer en zus en 3 

oudere zussen. Het is een fijn gezin, de onderlinge 

contacten zijn goed, 1 oudere zus woont in 

Haarlem, de anderen wonen allemaal in het 

noorden. Mijn ouders hebben helaas geen opvolger 

voor de boerderij, zelf heb ik dit wel overwogen 

maar er nooit voor gekozen. Het ondernemerschap 

heb ik wel van ouders meegekregen.” 

 

“Na de basisschool ‘De Paadwizer’ ging ik 2 jaar 

naar ‘t Liudger in Waskemeer en daarna 2 jaar na 

de Splitting in Drachten. Ik volgde daar de sector 

sport, dienstverlening en veiligheid. Ik vervolgde 

mijn opleiding als leerling timmerman en 

loonwerker maar koos er uiteindelijk voor 

chauffeur te worden en haalde daarvoor de nodige 

rijbewijzen. Zo zat ik zomaar als 19 jarige op de 

vrachtwagen van de firma Boonstra Transport met 

soms 40 ton vracht op de weg. Dit werk doe ik nu, 

ik heb veel onregelmatige tijden, zo ben ik soms 

wel de hele week van huis. Het laden en lossen 

doe ik vaak zelf, de planner stuurt mij aan vanuit 

Haulerwijk.”  

Jacco geeft aan geen probleem te hebben met het 

aantal buitenlandse collega chauffeurs onderweg; 

er is een tekort aan chauffeurs dit zal toch moeten 

worden aangevuld. 

 

Jacco is sinds kort een dag minder gaan 

werken om zijn eigen klussenbedrijf te 

beginnen. Hij heeft geïnvesteerd in gereedschap 

om in meerdere vakgebieden aan het werk te 

gaan. Hij gaat voor particulieren en andere 

ondernemers aan de slag om zo zoveel mogelijk 

kennis en ervaring op te doen. Jacco heeft zich 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn 

administratie en klantenwerving doet hij zelf. Zijn 

bedrijf is te vinden onder de naam 

‘Klussenbedrijf Uithoff’ via Google of Facebook. 

Hij wil in de toekomst graag fulltime zijn eigen 

bedrijf runnen en in de wintertijd zal hij graag 

weer op de vrachtauto willen stappen in de bieten- 

of aardappelcampagne. 

 

Jacco heeft z’n eigen woning het afgelopen jaar 

van binnen opgeknapt. Een nieuwe keuken, een 

fraai afgeschuurde houten trap naar boven en een 

mooie vloer met in de hoek 2 luxueuze Chesterfield 

banken, de kleuren en de ruimte beneden vallen 

mij op. “Ik doe alles zelf zo veel mogelijk, ik hou 

het huis schoon en kook voor mezelf”. Jacco ging 

op zijn 19e jaar het ouderlijk huis uit en woonde 

hiervoor in Roden samen met een kameraad. 

 

Muziek  

Centraal in de kamer tegen de muur staat een 

muziekinstallatie waar vinyl LP’s op kunnen worden 

gedraaid. Bovenop de stapel zie ik de hoes van 

Status Quo (U weet wel van: What ever you want) 

Jacco is zelfs meerdere keren naar een concert 

geweest van deze al oude mannen. Hij gaat graag 

naar festivals of concerten van leuke bands. Zo is 

hij afgelopen jaar bij Muse en Fiddler’s Green 

geweest en gaat hij dit jaar naar Pinkpop voor 

onder andere The Red Hot Chili Peppers en Guns n 

Roses. “Oerrock en de Dodo bezoek ik meer voor 

de gezelligheid.” Jacco is daarnaast ook vrijwilliger 

bij het P’Optimaal festival in Waskemeer en ook bij 

het Dodo festival draagt hij een steentje bij als 

vrijwilliger. 
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Sport  

“Door het werk is het wat in de verdrukking 

gekomen maar op zaterdag voetbal ik in een 

vriendenteam bij VV Waskemeer. Verder zit ik heel 

enkel eens op de racefiets of de mountainbike. “ 

 

Liefhebberijen  

‘Ik houd van alles wat rolt of rijd’. Jacco rijdt motor 

maar hij heeft ook een snorbrommer waar de 

Tufftocht ieder jaar mee wordt gereden. "Hij was 

vorig jaar de best geklede deelnemer van de 

Tufftocht”, vertelt hij. Later in de schuur laat hij 

vol trots de bokaal zien. Op de parkeerplaats 

achter de schuur staat een antieke Volvo 244 die 

op gas rijdt. "Om mee te toeren" zegt Jacco, maar 

zoals ik begrijp staat hij momenteel vooral stil. Hij 

moet even flink opgeknapt worden geeft Jacco 

aan, “ik heb deze week de dynamo er afgehaald 

die heeft het begeven”. 

 
 

Tijd voor brutale vragen  

Heb je deze week nog wat bijzonders meegemaakt 

tijdens het rijden met de vrachtwagen?   

“Ik moest houten tafels op een afgelegen plek 

brengen. De weg was bijzonder smal, achter mij 

reed een collega vrachtwagen chauffeur. (Ik kon 

dus lastig achteruit). Tussen de bossen door over 

een zandweg bracht de navigatie mij weer naar de 

verharde weg, zulke momenten zijn soms 

spannend maar maakt het vak ook erg leuk.” 

 

Het is Valentijn dag, de brievenbus zal wel vol 

hebben gezeten? Viel wat tegen zegt Jacco, ik zie 

wel wat er op mij af komt. Het houdt me op dit 

moment niet zo bezig. Jacco kent veel 

dorpsgenoten die hij ontmoet in De Brink. Ze 

kunnen hem altijd wakker maken voor een leuk 

feestje.  

Heb je een huisdier? Ik zou best een hond willen 

hebben, katten vind ik maar niks. Maar ik ben te 

veel van huis waardoor het niet handig is een 

huisdier te hebben.  

Je hebt een tattoo op je pols? "Zal ik het verhaal 

erover vertellen? Ik ben met 4 vrienden naar Praag 

geweest en dat was onvergetelijk”. De 4 vrienden 

zijn thuisgekomen met allemaal een symbool uit 

het kaartspel op de binnenkant van de pols. 

 
Volgende week gaat hij met vrienden een lang 

weekend naar Malta, ik ben benieuwd waarmee hij 

deze keer terug zal komen. 

 

Bedankt Jacco, zelfstandig en ondernemende man, 

bravo ! 

Jacco Uithoff , 06-34429329 

 

J.N.
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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 
 

 
Tijd voor een levenstestament? 
 

De laatste paar weken is ons als gevolg van het 

coronavirus maar weer eens gebleken dat een 

levenstestament geen overbodige luxe is. 

 

Bij (tijdelijke) ziekte 

Als u geen levenstestament heeft maar niet in de 

gelegenheid bent te tekenen als gevolg van 

bijvoorbeeld (tijdelijke) ziekte of de deur niet uit 

wenst te gaan om ziekte te voorkomen, dan zal 

een ander namens u als vertrouwenspersoon 

(gevolmachtigde) moeten optreden. Een 

wederpartij zal vaak vragen om een 

levenstestament met daarin een notariële 

volmacht. Het is ook voor u zelf dan heel plezierig 

dat u al een levenstestament heeft gemaakt en uw 

vertrouwenspersoon direct kan handelen, zonder 

dat u dan alsnog ‘hals over kop’ iets moet regelen.  

 

Als er spoed is en u zelf niet kunt beslissen 

Als u geen levenstestament heeft en er moeten 

snel namens u beslissingen worden genomen, dan 

kunnen er problemen ontstaan. In zo’n situatie 

moet namelijk via de rechter een bewindvoerder 

worden benoemd. Daar gaan meestal weken 

overheen. In de praktijk lopen wij daar tegenaan. 

Bijvoorbeeld als het huis verkocht wordt, omdat u 

in een verzorgingshuis wordt opgenomen. De 

koper wil snel eigenaar van het huis worden, maar 

de rechter heeft tijd nodig om alles zorgvuldig te 

beoordelen. De koper moet dan wel willen 

wachten. 

 

Duidelijkheid voor naasten 

Naasten handelen het liefst ‘in de geest’ van hun 

geliefde. Maar dan moet wel duidelijk zijn wat u 

onder bepaalde omstandigheden had gewild. Thuis 

verplegen of naar een verpleeghuis? En als u 

blijvend in het verpleeghuis wordt opgenomen, 

mag dan het huis worden verkocht? Laat uw 

naasten niet met vragen achter als u die door 

ziekte niet meer kunt beantwoorden. In een 

levenstestament geeft u de antwoorden. 

 

Het doen van schenkingen voortzetten 

U kunt uw vertrouwenspersoon opdracht geven de 

schenkingen die u nu al doet voort te zetten als u 

dat zelf niet meer kunt. Een bewindvoerder moet 

voor het doen van schenkingen steeds 

toestemming aan de rechter vragen. Een 

vertrouwenspersoon die u zelf heeft aangesteld in 

een levenstestament hoeft geen toestemming te 

vragen aan de rechter. 

 

Continuïteit van onderneming 

Het is verstandig vast te leggen wie de 

bevoegdheden en taken van het bedrijf overneemt 

en wie beslissingen neemt als u als ondernemer 

zelf tijdelijk of langdurig uitvalt. Als u als 

ondernemer onverwacht uitvalt, is de kans groot 

dat het bedrijf tijdelijk stuurloos is. Dit kan grote 

en nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit 

van de onderneming. 

 

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie 

over een levenstestament? U bent van harte 

welkom. Bellen kan uiteraard ook. Wij kunnen u 

vóór een (telefonische) bespreking een 

gespreksoriëntatie formulier sturen zodat u zelf uw 

gedachten vóór de bespreking verder kunt 

bepalen. En met betrekking tot de ondertekening 

van de akte overleggen we samen met u wat voor 

u de beste oplossing is.
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Portret van een 

leerkracht in 

Bakkeveen: 

 

Pieter Nauta  
 
In het ‘normale’ leven staat hier 

altijd een Portret van een Kind in 

Bakkeveen. Nu wij kampen met 

de maatregelen rondom het 

Corona virus, ben ik afgeweken 

van dit portret en heb ik contact 

gezocht met de beide scholen om 

te horen hoe zij, nu de scholen 

gesloten zijn, dit aanpakken met 

het geven van onderwijs. 

Beide scholen hebben zich 

bijzonder snel aangepast aan 

deze omstandigheden en alles uit 

de kast gehaald om nog zo goed 

mogelijk onderwijs aan hun 

leerlingen te geven. 

Het onderwijzend personeel krijgt 

een groot compliment dat zij in 

een rap tempo hun hele systeem 

hebben omgegooid, en zich zo 

met hart en ziel inzetten voor alle 

leerlingen.  

 

In plaats van vragen aan een kind, volgt nu 

een vraaggesprek met de directeur van CBS 

Betrouwen, Pieter Nauta. 

 

1. Hoe is het met jou en met het team? 

Het team is gelukkig gezond. Maar we zijn wel 

voorzichtiger geworden en kijken voor wie het 

verstandiger is om nu thuis te blijven. 

 

2. Kom je ook nog in het schoolgebouw? 

Ja hoor. Iedere dag zijn er twee leerkrachten 

aanwezig op school. Dit wisselen we onderling 

af. Op die manier ontmoet je elkaar en houd je 

verbinding. Het geeft ook enigszins structuur. 

Als het nodig is kun je gemakkelijker contact 

met de ouders maken en inspelen op 

(materiële) vragen. En kinderen hebben de 

mogelijkheid om bijvoorbeeld een laptop van 

school te halen.  

Het geeft de leerkrachten ook energie om 

nieuwe dingen uit te vinden. Deze andere 

manier van werken brengt het creatieve in ons 

naar boven en er ontstaan leuke dingen. Ik 

ben erg blij met de geweldige inspanning van 

het team om met deze vreemde tijd om te 

gaan en hun zorg voor de kinderen, de ouders 

en elkaar. 

 

3. Loop je nu ook in joggingbroek? 

Nee dat niet. Maar ik trek wel iets relaxtere 

kleding aan. Ik ben nu op school en loop in een 

trainingsjack rond, dat zou ik anders niet zo 

snel doen. 

 

4. Hoe hebben jullie het opgelost met 

onderwijs geven? 

Op de eerste maandag hebben de leerkrachten 

bij alle leerlingen thuis een pakket met boeken 

en schriften afgeleverd en hiernaast is het 

mogelijk om op Basispoort in te loggen thuis. 

Hier kunnen de kinderen digitaal aanvullende 

lessen maken. We geven de kinderen 

weektaken op. De taken bestaan vooral uit 

spelling, rekenen en lezen. Wij hebben veel 

positieve reacties gehad van de ouders op het 

(t)huiswerk en wij vinden het super hoe de 

leerlingen samen met hun ouders thuis bezig 

zijn. 

Daarnaast krijgen ze ook leuke opdrachten. Juf 

Marit maakt bijvoorbeeld iedere dag voor de 

kinderen een challenge op You Tube. Eén 

challenge was: ‘Wie bouwt de hoogste toren?’ 

Veel kinderen hebben een foto gestuurd, de 

toren van Tygo Slofstra was bijna drie meter! 

 

5. Heeft ieder kind de middelen om thuis les 

te ontvangen?  

De leerlingen die thuis geen laptop hadden, 

hebben één van school gekregen.  

We werken met het programma ‘Basispoort’. 

Elke leerling heeft thuis een inlogcode 

gekregen om in te loggen. Zo werken wij ook 

op school. Dat kunnen de leerlingen nu thuis 

doen.  
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6. Heeft iedere leerkracht de kennis om op 

die manier les te geven? 

Ja, die hebben ze. Wij communiceren met de 

kinderen per mail of telefoon. De leerlingen en 

ook de ouders kunnen vragen stellen per mail 

of telefoon. Wij zijn deze week ook begonnen 

met videocontact. Dit was voor de leerlingen 

en leerkrachten erg leuk, want zo zagen ze 

elkaar toch weer even binnen hun eigen groep. 

We hebben sowieso één keer per week 

telefonisch (of nu per video) contact met de 

leerlingen om de verbinding te behouden. En 

omdat wij het ook leuk vinden om ze te horen 

of zien. 

 

7. Hoe doen jullie dat dan met de kleuters? 

De kleuters hebben ook pakketjes gekregen. 

Wij geven de ouders tips wat ze met de 

kleuters kunnen doen. Bijvoorbeeld spelen in 

de zandbak en dan begrippen als ‘klein-groot’, 

‘rond-vierkant’ of ‘hoog-laag’ te benoemen en 

te oefenen. We geven ook tips voor verhalen 

en liedjes en knutselopdrachten. 

 

8. Heeft dit ook gevolgen voor groep 8 en 

het schooladvies voor vervolgonderwijs? 

Nee. Het schooladvies was gelukkig al 

afgerond. Het is wel belangrijk voor de 

leerlingen van groep 8 (en natuurlijk ook de 

andere groepen) dat ze de vooruitgaande lijn 

blijven vasthouden deze laatste maanden.  

 

 

9. Missen jullie de kinderen ook? 

JA! WE MISSEN DE KINDEREN VRESELIJK! Wij 

hebben dit vak juist gekozen om met kinderen 

te werken en dat kan nu helaas niet.  

 

10. Wil je ook nog iets tegen de kinderen en 

hun ouders zeggen? 

Wij missen jullie allemaal heel erg. Maar wij 

zijn ook erg trots op jullie. Voor ons is het 

nieuw om lessen voor thuis te verzorgen en wij 

leren nog steeds, maar voor jullie is het ook 

heel anders om nu opeens aan de keukentafel 

je schoolwerk te doen en je (school)maatjes te 

missen. En Aron Duursma zijn eerste officiële 

schooldag was nu thuis op 18 maart. Hoezo 

vreemd en bizar. 

Maar gelukkig hebben we nog onze weekkrant 

die op onze website staat. Daarin delen we 

allemaal nieuwtjes en leuke activiteiten 

(www.betrouwen.nl/weekkranten).  

Ik wil de ouders complimenteren hoe ze dit 

aanpakken en oplossen. Ze hebben niet voor 

leerkracht geleerd en moeten het nu 

noodgedwongen wel zijn. Dit naast hun eigen 

werk en de soms financiële zorgen en 

onzekerheden die er zijn. 

Wat voor mij het belangrijkst is dat iedereen 

elkaar de ruimte gunt om jezelf te kunnen zijn 

en om zo nu en dan jouw eigen ding te kunnen 

doen, vooral ook leuke dingen met elkaar blijft 

doen en bovenal gezond uit deze crisis komt.  

 

11. Tot slot de vraag die iedereen krijgt: Wat 

vind jij de leukste plek in Bakkeveen?  

Dat is dan toch de zandvlakte hierachter. We 

lopen er in de middagpauze zo nu en dan een 

rondje en met de verschillende groepen mogen 

wij er ook graag komen en samen met hen de 

mooie natuur rondom Bakkeveen ontdekken. 

Maar de hele omgeving van Bakkeveen is 

prachtig. Ik ontdek nog steeds nieuwe plekken. 

Wat een mooi stukje Opsterland! 

Nog even bijzonder om te melden is, dat nu 

het zo rustig is 

op het 

schoolplein er 

gisteren een 

eekhoorntje 

over het plein 

huppelde. Ook 

alle nestkastjes 

bij school zijn 

bewoond door 

de mezen. Zij 

kunnen 

ongestoord hun 

gang gaan. Dat 

is dan wel weer 

een leuke 

bijkomstigheid. 

 

Jannie Tjassing 

  

http://www.betrouwen.nl/weekkranten
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Bericht van de huisarts 
 

Corona virus de gevolgen….. Hoe ga jij ermee om? 
 

Beste allemaal, 

 

We ondervinden allemaal de gevolgen van het 

corona virus. Sommigen van ons omdat we er ziek 

van zijn geworden, maar eenieder in het dagelijks 

leven. Ineens zijn onze kinderen thuis en volgen ze 

thuis onderwijs. Misschien ben je zelf ook wel 

thuis, omdat het bedrijf waar je werkt dicht is. 

Ineens kan je je opa en oma niet meer bezoeken 

en al helemaal niet meer knuffelen. We houden 

afstand van elkaar. 1½ meter op zijn minst.  

 

Ook wij hebben maatregelen moeten treffen 

aangaande de huisartsenpraktijk. Velen van jullie 

hebben dit al ondervonden, en wij danken jullie 

voor je begrip. 

De praktijk is alleen geopend voor spoed.  

• De apotheek is alleen geopend van 16 uur t/m 

17 uur van maandag t/m vrijdag. U mag een 

voor een naar binnen. 

• De meeste consulten vinden telefonisch of per 

e-mail plaats. 

• Wanneer het echt niet anders kan zullen wij u 

inplannen op het spreekuur.  

• Voor spoed rijden wij ook visites. 

• Wij dragen beschermende kleding wanneer er 

een verdenking ligt op het corona virus. 

Wat kun jij doen? 

Mensen in heel Nederland worden opgeroepen 

zoveel mogelijk thuis te werken of werktijden te 

spreiden. Daarnaast geldt: blijf thuis bij klachten 

zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 

Mijd daarbij sociale contacten. Bel pas met de 

huisarts als klachten verergeren. 

Het is altijd belangrijk om onderstaande op te 

volgen: 

• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten of koorts 

vanaf 38 graden hebt 

• Houd afstand tot andere mensen 

• Was je handen regelmatig met water en 

zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Geen handen schudden 

 

Heb je een neusverkoudheid, hoesten, 

keelpijn of koorts?  

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet 

besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je 

hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn 

mild.  

 

Heb je ernstige klachten? 

• Zoals koorts (meer dan 38 graden Celsius) en 

je hoest of ademt moeilijk? Dan kun je bellen 

met de huisarts. Als de klachten 

overeenkomen met COVID-19 word je niet 

meer standaard getest.   

Informatiebron: GGD Fryslân 

 

Wie behoren tot de kwetsbare groepen? 

Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op 

basis van onderliggend lijden in aanmerking 

komen voor griepvaccinatie. Het gaat om 

volwassenen (ouder dan 18 jaar) met:  

• afwijkingen en functiestoornissen van de 

luchtwegen en longen; 

• chronische hartaandoeningen; 

• diabetes mellitus; 

• ernstige nieraandoeningen die leiden tot 

dialyse of niertransplantatie; 

• verminderde weerstand tegen infecties:  

o door medicatie voor auto-immuunziekten,  

o na orgaantransplantatie,  

o bij hematologische aandoeningen,  

o bij afweerstoornissen waarvoor behandeling 

nodig is,  

o bij chemotherapie en/of bestraling  

• een hiv infectie in overleg met de hiv humaan 

immunodeficiëntie virus -behandelaar. 

Deze mensen kunnen getest worden als het voor 

de juiste behandeling belangrijk is om zeker te 

weten of ze wel of geen COVID-19 hebben. 

 

Behoor jij tot deze risicogroep en heb jij klachten 

die passen bij het coronavirus, bel dan met de 

praktijk. Wij zullen u dan adviseren of het nodig is 

om u te zien of niet.  

Informatiebron: RIVM 

 

Welke klachten heb je bij het coronavirus en 

wat moet je doen? 

• Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: 

verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 

moeilijk ademen, koorts (boven 38 graden).  

o Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. 

o u hoeft de huisarts niet te bellen. 

• Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 

1 of meer van deze punten voor u klopt:  

o u wordt in een paar dagen steeds zieker 

o u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij 

het lopen) 

o u raakt steeds meer in de war 

o u heeft meer dan 3 dagen koorts 

o u bent ouder dan 70, u heeft een 

chronische ziekte of minder weerstand EN 

u krijgt koorts 

• Ga NIET naar de huisarts toe.  

• Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als 

voor volwassenen. 

Informatiebron: www.thuisarts.nl, hierop vindt 

u veel informatie en filmpjes. 

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
http://www.thuisarts.nl/
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Wat kan je nog meer doen? 

 

Laat het coronavirus je stimuleren op weg 

naar een gezonde leefstijl. 

In tijden van stress, spanning, verandering van 

ritme en onzekerheid is het van groot belang 

om goed voor jezelf te zorgen. Hieronder 

enkele tips: 

1. Slaap is belangrijk. Gezonde slaap 

verbetert je weerstand. Ga iedere dag op 

hetzelfde tijdstip naar bed en sta op 

hetzelfde tijdstip weer op. Ook in het 

weekend. 

2. Bewegen is belangrijk. Ga naar buiten 

om te bewegen. Wandelen of fietsen 

bijvoorbeeld zijn goed voor een frisse 

geest en een goede conditie. 

3. Kracht en conditietraining is 

belangrijk. Maak van de tijd die je nu 

hebt gebruik en verbeter je 

uithoudingsvermogen, bijvoorbeeld door te 

gaan touwtje springen of trampoline 

springen. Ren de trap op en neer. En sta 

eens 30 keer op uit je stoel, of duw jezelf 

30 keer omhoog in je stoel.  

4. Eet gezond. Probeer zo vers mogelijk te 

eten. Probeer niet te overeten. Eet veel 

fruit en groenten. 

5. Sta op met een doel voor de dag. In 

deze onzekere tijd is het erg belangrijk dat 

je opstaat met een doel voor de dag. Al is 

dit maar een klein doel. Ga op Berenjacht 

door het dorp en zwaai naar je 

dorpsgenoten. 

6. Besteed tijd aan je hobby’s. Maak 

ruimte in je dag om aandacht aan je 

hobby’s te besteden. Probeer bijvoorbeeld 

je tijd die je besteed aan het nieuws en 

sociale media te beperken tot 2 x een 

kwartier per dag. Zo blijft er meer tijd over 

voor je hobby’s. 

7. Zorg voor je gezin en andere naasten. 

Wees liefdevol naar elkaar. Neem de tijd 

voor elkaar. 

8. Wees behulpzaam naar je omgeving. 

Wie in de omgeving heeft wat extra steun 

of aandacht nodig? Stuur een kaartje naar 

mensen van wie je weet dat ze veel alleen 

zitten. Doe een boodschap voor je 

bejaarde buurman of buurvrouw.  

9. Houdt een dagboek bij. Deze 

uitzonderlijke tijd zullen we nooit meer 

vergeten. Een dagboek helpt je bij de 

verwerking. 

 

Een gezonde leefstijl is belangrijk in strijd 

tegen het corona virus. We weten inmiddels 

dat mensen met overgewicht een groter risico 

op complicaties lopen. Bakkeveen is al goed op 

weg om de nieuwe Blue Zone te worden. Ga zo 

door en laat je in deze tijd stimuleren en 

motiveren naar een gezonde leefstijl.  

 

Wij wensen u veel sterkte toe de komende 

tijd. 

 

Steven Friezema en Jon Brouwers 

Huisartsen te Bakkeveen 

 

Rectificatie: de vakantie van 20-24 april 2020 komt door de corona crisis te 

vervallen. De praktijk blijft ook in die week open. 

 

 

Herdenking 9 april gaat niet door 

Monument Allardsoog 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Wij hebben besloten om de herdenking op 9 april 

2020 niet door te laten gaan.  

Door het coronavirus zitten wij met zijn allen in 

een bizarre tijd. Door ons samen goed aan de 

maatregelen te houden hopen wij hier goed uit te 

komen. 

Wij vinden het erg jammer dat wij, nu wij 75 jaar 

in vrede leven, niet samen kunnen denken aan de 

tien mannen die in de Tweede Wereldoorlog op 

zo’n brute wijze zijn gefusilleerd. Op Goede Vrijdag 

10 april leggen wij bloemen bij het monument en 

wij hopen dat jullie allemaal in jullie gedachten de 

tien mannen herdenken op deze dag. 

 

 

Als je van iemand houdt 

en je bent van diegene gescheiden 

kan niets de leegte vullen 

je moet dat niet proberen 

 

je moet eenvoudig aanvaarden en volharden 

dat klinkt erg hard 

maar het is ook een grote troost 

want zolang de leegte werkelijk leeg blijft 

blijf je daardoor met elkaar verbonden 

 

Dietrich Bonhoeffer 

 

Namens de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de 

beide basisscholen in Bakkeveen, 

Daan Planting en Pieter Nauta
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Dorpssteunpunt Bakkeveen 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Juist nu omkijken naar de kwetsbare mensen! 

 

Zeker in deze tijd is het ook goed om naar de 

kwetsbare mensen in ons dorp om te blijven kijken. 

 

Wat kunt u doen: 

 

• Een extra oogje in het zeil houden. 

• Bel eens met de oudere of zieke buren. 

• Vraag hoe het gaat en of u iets voor ze kunt 

doen. 

• Misschien kunt u een paar boodschappen doen 

en bij de achterdeur neerzetten. 

• Of misschien is het telefoontje alleen al 

voldoende en zijn ze blij even met  iemand gesproken te hebben. 

 

Let op! Neem uiteraard te allen tijde de landelijke maatregel in acht. 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het dorpssteunpunt. 

 

Klavertje vier ! 
Maar ook willen we jullie vragen om mee te doen 

aan een leuk initiatief dat onlangs in de LC stond!  

 

Een mevrouw uit Sneek heeft het initiatief 

genomen om Klavertjes Vier te haken. Nu 

persoonlijk contact bijna onmogelijk is, heeft ze 

bedacht om Klavertjes Vier te haken en die met 

een tekst, bijv. ‘’U bent niet alleen, samen komen 

we hier doorheen” te bezorgen/versturen bij een 

ieder waarvan je denkt dat die wel een opsteker 

kan gebruiken.  

 

Het leek ons als Dorpssteunpunt erg leuk dat we 

met z’n allen hier in Bakkeveen ook aan het haken 

slaan, en zo ons op deze manier verbonden voelen 

in deze spannende periode!  

Zie beide volgende pagina’s !  
Succes! 

 

Veel gezondheid gewenst en een hartelijke groet 

van Roelie, Neeltje en Jelly 

 

 

 

Besmettelijk 
                                                               Jaren 1950/1955 

 

Rodehond of rubella wordt veroorzaakt door het 

rubellavirus, dat alleen bij mensen voorkomt. 

Besmetting vindt plaats via druppeltjes in de 

lucht, bijvoorbeeld bij hoesten en niezen. 

Paratyfus is een besmettelijke ziekte. Mensen 

krijgen het door een bacterie. Besmet zwemwater 

was vaak de reden dat je het kreeg (er waren geen 

zwembaden in die tijd). De darmen raken 

ontstoken door deze bacterie. Mensen worden 

soms erg ziek door paratyfus.  

 

Had een kind paratyfus? Dan mocht het niet naar 

een kleuter- of lagere school. De huisarts besliste 

wanneer een kind weer naar of school mocht. 

 

Als je vroeger Rodehond had kwam je ook in een 

thuis isolatie. Jouw broertjes en zusjes mochten 

voor het raam van de slaapkamer met je praten, 

verder geen contact. 

En er kwam een brief aan de voordeur te hangen 

besmettelijke ziekte. De broertjes en zusjes 

mochten ongeveer 4 weken lang niet naar school. 

Dat was op het eerste gezicht niet zo erg, totdat je 

in het dorp of op straat kwam dan gingen alle 

kinderen op de vlucht.  

Er mocht beslist niet met je gespeeld worden. 

De pret van vrije dagen of extra vakantie was dan 

snel voorbij. 

   Siebren 

  

Contact:  

• Roelie Dijk:  06 4421 3315 

• Neeltje Haisma: 06 1067 7388 

• Jelly Hoekstra: 06 1384 0984 

of mail naar dorpssteunpunt@bakkeveen.nl  

 



22 

Klavertje vier (1)  
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Klavertje vier (2)  
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Vrouwen van Nu 

      
Het is een zware tijd voor iedereen, wij moeten 

alle bijeenkomsten en vergaderingen stopzetten.  

 

Dat  betekent dat onze ledenavonden van 23 april 

en 28 mei vervallen. Wij komen hopelijk in goede 

gezondheid weer bij elkaar op de koffie ochtend 

op woensdag 2 september om 10.00 uur. 

 

Mensen zorg goed voor elkaar en voor jezelf, en 

we hopen dat deze zware tijd voor alle mensen 

snel over gaat. 

 

Wij, Vrouwen van Nu zullen blijven proberen jullie 

zoveel mogelijk jullie op de hoogte te houden van 

wat er zoal gebeurt. 

 

Alle bewoners van Bakkeveen en omstreken 

wensen we veel sterkte toe. 

 

Namens het bestuur Vrouwen van Nu Bakkeveen 

 

Truus Witteveen 

 

  

                                                                                                                        

 

Zonnebloem   

Het was gezellig in de Wier!! 
 

Woensdag 4 maart kwamen 88 deelnemers en 

vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. 

naar MFC de Wier in Ureterp voor een dinerbuffet. 

 

 

 

Na een openingswoord van onze vicevoorzitter 

Antje Berga, kreeg Bert Rosien van het 

regiobestuur het woord. Hij overhandigde Geke 

Hessels een oorkonde en een zilveren 

Zonnebloemspeld omdat ze 10 jaar vrijwilliger is 

bij de afdeling Ureterp e.o. Door Marian Doorgeest 

van het regiobestuur werd Griet Beute geëerd met 

mooie woorden, een oorkonde en een gouden 

Zonnebloemspeld, zij is al 25 jaar vrijwilliger bij 

onze afdeling. Beide dames ontvingen uit handen 

van onze vicevoorzitter bloemen.  

 

Hierna werd de soep, er was keuze uit 2 soorten, 

aan tafel geserveerd. 

 

De medewerkers van het MFC de Wier hadden het 

warm/ koud buffet al klaargezet. De meeste 

gasten wisten het buffet meerdere malen te vinden 

om hun bord te vullen. Het diner werd afgesloten 

met een dessert aan tafel. 

 

Na een gezellig samenzijn bedankte onze 

vicevoorzitter de fam. De Jong en hun 

medewerkers voor de gastvrije ontvangst en het 

voortreffelijke buffet. Ook bedankte zij de 

vrijwilligers. Dankzij hen konden zoveel personen 

van deze avond genieten. 

 

Namens de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. 

Antje Berga
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Mensen met een verstandelijke beperking en  

hun naasten hebben het moeilijk! 
 

Het is nog maar drie weken geleden dat de 

maatregelen voor Corona door minister-president 

Rutte werden ingesteld. Voor iedereen zijn deze 

maatregelen ingrijpend, maar voor mensen met 

een verstandelijke beperking is het allemaal heel 

ingrijpend, maar ook heel onbegrijpelijk.  

De eerste week betekende het dat bewoners van 

woonvormen niet meer naar de dagbesteding 

konden en bijv. niet meer naar de zwemmen, 

sportschool en muziekles. Voor mensen die erg 

gehecht zijn aan regelmaat is dat heel verwarrend. 

Verder ze moesten leren in hun mouw te niezen, 

vaker handen wassen en niet dicht bij elkaar 

komen. Logeren thuis werd ineens lastig. Als papa 

of mama verkouden zijn of zij zelf kon het logeren 

niet doorgaan. 

 

Die eerste week was heel moeilijk, bewoners die 

om en om verdrietig en boos waren. Als begeleider 

wil je dan het liefste een arm om iemand heen 

slaan, maar ja dat kan niet je moet 1½ meter 

afstand houden. De tweede week werd het nog 

spannender en ging de buitendeur op slot, alleen 

naaste familie kon nog op bezoek komen. 

 

Als één van de bewoners ziek wordt is de vraag 

meteen is het griep of corona? De GGD en de 

huisarts worden dan gebeld. Maar beide kunnen 

niks doen, testen is nog niet mogelijk. Ditzelfde 

geldt voor een medewerker die ziek wordt, ook 

deze wordt nog niet getest.  

Op deze manier wordt het heel kritisch: De 

bewoners wonen samen in één huis, eten 

gezamenlijk en trekken overdag samen op. Wat als 

het nu corona is, deze groep wordt beschouwd als 

een gewoon gezin, maar zijn geen gewoon gezin. 

Als zieke bewoners en medewerkers opknappen is 

de opluchting groot. 

En toen kwam de maatregel dat familie niet meer 

op bezoek mag komen en dat als een bewoner 

gaat logeren hij/zij dan thuis moet blijven en niet 

terug kan komen zolang de corona maatregel is 

ingesteld. 

Sommige ouders besloten resoluut hun zoon of 

dochter thuis te halen, maar anderen kunnen dit 

niet en besluiten met pijn in hun hart de bewoner 

op de woonvorm te laten en houden contact via 

beeldbellen en telefoon. 

 

Begeleiders doen er alles aan om de dag van de 

bewoners zo gewoon en leuk mogelijk te maken, 

maar de angst voor de corona zit er bij iedereen 

goed in. 

Er zijn veel vragen en onzekerheden. Wat als een 

bewoner ziek wordt, hoe gaan we dit dan 

opvangen. Beschermende middelen zijn er niet 

genoeg Voor bewoners kan dat ook heel 

beangstigend zijn. Bewoners zoals in verpleeghuis 

op hun kamer houden is onmenselijk voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Zij hebben de 

directe nabijheid van de begeleider zo nodig, zeker 

in deze tijd.  

De ouders die hun kinderen nu thuis opvangen 

hebben nu de zorg 24 uur de klok rond. Ook daar 

proberen begeleiders toch iets te betekenen met 

b.v. beeld bellen.  

Grote organisaties hebben vaak de mogelijkheid 

om een afdeling speciaal in te richten voor corona 

patiënten. De kleine organisaties vallen echter 

tussen wal en schip en moeten de zorg zelf 

oppakken met alle risico`s van dien en zonder de 

specifieke medische ondersteuning zoals grote 

organisaties die wel hebben.  

 

Kortom ingrijpende weken voor kwetsbare mensen 

en hun naasten en medewerkers en dit lijkt nog 

maar het begin. We hopen maar dat de 

maatregelen deze mensen beschermen en we 

straks weer alles kunnen doen om het leven weer 

de glans te geven die zo hard nodig is. 

 

Joke Brouwer, raadslid in Opsterland  

jokebrouwerpvda@gmail.com 

https://www.koraal.nl/coronavirus/brochure-over-

corona-in-eenvoudige-taal 

 

 

 

  

https://www.koraal.nl/coronavirus/brochure-over-corona-in-eenvoudige-taal
https://www.koraal.nl/coronavirus/brochure-over-corona-in-eenvoudige-taal
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IT in tijden van de Corona-crisis 
 

De wereld beleeft een bijzondere tijd. Vanuit de 

overheid zijn er maatregelen ingesteld waarin 

aangegeven wordt dat je thuis moet werken 

wanneer dat mogelijk is en worden scholen 

gesloten. Een groot deel van Nederland zit ineens 

thuis.  

 

De totale hoeveelheid dataverkeer in Nederland is 

toegenomen met zo'n 17% ten opzichte van vorige 

maand (bron). De meeste internetproviders zijn 

hier prima op voorbereid en je merkt er thuis dus 

weinig van. Wel worden er vanuit diverse 

platformen maatregelen genomen in verlaging van 

(beeld)kwaliteit zodat dit minder bandbreedte kost. 

Voor ons in Nederland is dit misschien minder van 

belang, maar andere landen waar minder 

bandbreedte beschikbaar is hebben hier profijt 

van. Normaal piekt de netwerkbelasting in het 

weekend, vooral op zondag. Momenteel lijkt elke 

dag op een zondag+. Naast verminderde kwaliteit 

neemt voor veel mensen het aanbod wel toe, 

diverse providers geven bijvoorbeeld extra 

zenderpakketten gratis weg. 

 

Vanuit mijn werkgever zien we ook een flinke 

omslag. Waar normaal circa 10% van onze 

gebruikers vanaf een externe locatie werken, is het 

nu ineens circa 90%. Dankzij eerdere 

"evenementen" (stakingen in het onderwijs en OV) 

hadden we al wat geoefend en wisten we dat dit 

geen enkel probleem was. Onze klanten hebben 

hier dagelijks profijt van. Wel veranderen de 

vragen die gesteld worden. Er is veel meer 

behoefte aan platformen waar online eenvoudig op 

samengewerkt kan worden en we zien een enorme 

toename in chat en videobellen. Cijfers van 1 van 

onze klanten (van begin vorige week): aantal 

chatberichten per seconde verdubbeld, aantal 

actieve gesprekken is verviervoudigd en het aantal 

deelnemers hieraan is bijna verachtvoudigd.  

 

Als ik naar mezelf kijk, is er eigenlijk niet veel 

anders. Ik werk al jaren zo'n 50% vanuit huis en 

heb hier goede faciliteiten voor. Zou graag een 

paar tips delen uit mijn eigen ervaring. 

• Begin je dag alsof je gewoon naar je werk gaat 

en hou een vaste routine aan; 

• Maak een ommetje voor je aan je werkdag 

begint, je krijgt dan meer het gevoel dat je 

"naar je werk" gaat; 

• Neem regelmatig pauze, in een 

kantooromgeving word je meestal veel meer 

afgeleid en deze pauzes mis je thuis; 

• Stel elke dag een aantal haalbare doelen, 

zodat je de dag voldaan kunt afsluiten. Door 

het vele (video)bellen voelt het soms alsof je 

geleefd wordt en geen controle meer hebt, 

hiermee kun je dat wat terugkrijgen; 

• Maak afspraken met je gezin zodat je een fijne 

balans tussen werk en privé kunt houden; 

• Als dat thuiswerken bevalt: investeer in een 

goede werkomgeving. Denk hierbij aan een 

bureaustoel, bureau (op juiste hoogte), los 

beeldscherm, toetsenbord en muis. 

 

Helaas heeft deze crisis ook vergaande impact op 

mensen die niet vanuit huis kunnen werken of 

erger nog helemaal niet meer kunnen werken 

vanwege sluiting van het bedrijf. Ik hoop dat je dit 

in goede gezondheid hebt kunnen lezen, sterkte 

toegewenst! 

 

Freek 

 

Leven in tijden van corona 
 

Wat een ander leven nu we het huis bijna niet 

uitgaan. De eerste dagen gebruikte ik voor een 

kleine schoonmaak, wandelen, tuin etc. De 

avonden die anders gevuld zijn met bijeenkomsten 

worden grotendeels gevuld met 

telefoongesprekken met naaste familie. Kinderen 

die het zwaar hebben met thuiswerken, 

gecombineerd met thuisonderwijs. Vol 

bewondering hoor ik hoe ze erin slagen dit te 

combineren. Daarnaast de verslagen uit twee 

ziekenhuizen, Londen en Groningen, waar ze alles 

op alles zetten om goede zorg te leveren. 

Ziekenhuizen die totaal omgebouwd worden en 

intussen loopt de zorg voor de gewone patiënten 

door. Een familieapp met mijn broers en zussen, 

waardoor ik nog meer contact heb en veel hoor 

over het dagelijks leven in Nederland dat niet 

zoveel verschilt van het leven hier in Bakkeveen. 

 

De eerste dagen was het mooi weer en kon je 

buiten lunchen en daarna een boek lezen of in de 

tuin werken. Dagen dat het ijskoud was, bleef je 

binnen. Ik leer nu heel snel wat je allemaal met de 

telefoon kunt: video-appen en dat tegelijk met nog 

drie bekenden. Een digitale vergadering bijwonen, 

nooit gedacht dat ik dat op mijn oude dag nog zou 

meemaken. 

 

Je realiseert je hoe fijn het is om inwoner van 

Bakkeveen te zijn: Je hoort en ziet de initiatieven, 

de berenjacht bracht vrolijke kinderen voor mijn 

raam. Op de website zie je de kunstproducten van 

kinderen en als hoogtepunt werd gisteren een bos 

tulpen bezorgd van de vlooienmarkt die 845 

bossen ronddeelden in het dorp. Fantastisch.  

 

Nu komen er nog een paar weken. Iedere dag is er 

een en ik probeer iedere dag wat zinvols te doen. 

https://www.ams-ix.net/ams/news/17-traffic-increase-on-the-ams-ix-platform-due-to-corona-covid-19-crisis
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Opruimen in mijn huis, tuinieren, leuke nieuwe 

recepten koken en lekker opeten, lezen van 

boeken en een babbeltje via telefoon/app/mail of 

over de heg.  

Komend weekend gaat onze bank naar buiten en 

start het tuinseizoen. Zoals uit mijn tuindagboek 

blijkt is dit ongeveer de normale tijd. Al tien jaar, 

zolang ik dit tuinboek bij houd, gaat de bank eind 

maart/begin april naar buiten. De natuur gaat 

gewoon door en ik ook. 

  

E.H. 

 

Greatz Hair 

Wij hoorden over Corona een aantal weken 

geleden. In de pauze hadden we het erover en 

deden we er vrij luchtig over. Een week later zaten 

we weer in de pauze en begonnen we het er al wat 

uitgebreider over te hebben. Het werd in de salon 

ook het gesprek van de dag. Het kwam nu toch 

wel heel dichtbij.  

 

Er komt een persconferentie en er wordt 

aangegeven 1,5 m afstand te bewaren. Kunnen wij 

dit wel? Nee natuurlijk niet, je kan niet op 1,5 m 

knippen. Toch is er heel weinig duidelijk over hoe 

nu verder. Binnen het kappersnetwerk barst de 

discussie los. Wel open, niet open? Ook de bond 

(ANKO) geeft advies op maandagmiddag en roept 

alle salons op om te sluiten. Dit volgen wij dan ook 

op.  

Vervolgens is er maandagavond op de NOS te zien 

dat kappers niet dicht hoeven. We kunnen gewoon 

doorwerken met strikte hygiënevoorwaarden. Ook 

de bond draait hun advies op dinsdagochtend weer 

terug. We doen nog wat telefoontjes naar 

overheidsinstanties, daar komt naar voren dat het 

niet duidelijk is of we wel gesteund worden vanuit 

de overheid als we op eigen houtje sluiten. Met alle 

gevolgen van dien.  

Na overleg met de collega’s, besluiten we door te 

gaan met werken tot het RIVM anders adviseert. 

We doen dit onder strikte regels die de bond ons 

heeft opgedragen.  

 

In die week is het aan de ene kant lekker om te 

werken, om maar een beetje met het normale 

dagelijkse leven door te gaan. Kop in het zand 

gedrag misschien? Ook veel telefoontjes deze 

week, mensen bellen af. 1,5m = 1,5m en dat kan 

in ons vak niet.  

Aan het einde van de week beginnen we ons 

steeds vaker af te vragen. Wat als we het nu 

hebben gekregen en we het steeds verder 

verspreiden hier in Bakkeveen? Mensen blijven 

toch nog afspraken maken. Of dat één van de 

collega’s ziek wordt? Ons contact met mensen is 

toch wel heel intensief.  

Na veel nieuws in het weekend voelt het eigenlijk 

niet eens meer fijn om te gaan werken. Op 

maandagavond, zegt ook premier Rutte; “kappers 

moeten sluiten.”  Fijn! Nu is er duidelijkheid.   

 

Wij kunnen en mogen vanaf dat moment ook steun 

uit de overheid aanvragen. Er zijn regelingen die 

ondernemers aan kunnen vragen zoals de NOW-

regeling, die het grootste gedeelte van de lonen 

van de werknemers betaalt. De TOZO- regeling die 

zorgt voor een overbruggingsregeling voor 

zelfstandig ondernemers. En er is het noodloket, 

die een deel van je vaste lasten vergoed.  

Er zitten wel wat regels aan: je moet minimaal 

20% omzetverlies hebben en je mag werknemers 

niet ontslaan om bedrijfseconomische redenen in 

de uitkering tijd. Ook zit er een minimaal bedrag 

aan vaste lasten vast voor je recht hebt op het 

noodloket. Op het eerste gezicht lijkt dit allemaal 

goed geregeld vanuit de overheid. Ze hopen 

binnen vier weken bericht te geven. Als alles 

goedgekeurd is zullen ze met terugwerkende 

kracht jou steunen. Tot die tijd moet je het zelf 

overbruggen.  

 

Ik blijf maar denken, we nemen besluiten en 

handelen met de adviezen die we op dat moment 

krijgen en hebben. Maar gezondheid is niet te 

koop. Corona bestrijden en de toenemende druk 

op onze zorg & zorgprofessionals wegnemen staat 

voorop.  

Samen moeten we door deze tijd en proberen het 

beste ervan te maken. Ik wil alle collega- 

ondernemers heel veel sterkte wensen in deze tijd 

en hoop dat hun bedrijven overeind blijven staan. 

Voor nu: STAY SAFE allemaal! 

 

“Samen werken aan de strijd tegen Corona”  

 

Greatz Hair 

  



30 

  



31 

Op deze en volgende pagina’s een samenvatting van de telefonische “corona”-gesprekjes met een 

aantal bedrijven in Bakkeveen: over persoonlijke en bedrijfsmatige gezondheid.  Hopelijk heb ik de 

essentie goed weergegeven. Jan van Dalen   

Gebr. Kok 
 

We bellen met Patrick Kok van Loon- en 

grondverzetbedrijf Gebr. Kok in het Mandefjild. Het 

gaat goed met de gezondheid. Ook in de omgeving 

geen mensen met corona-klachten.  

En op de vraag hoe gaat het bij het bedrijf is het 

antwoord meteen: “druk”. Het voorjaarsseizoen 

van de landbouw loopt volop. De regen is medio 

maart net op tijd gestopt om volop aan de slag te 

kunnen. Vrijwel dag en nacht wordt er bij de 

boeren in de wijde omgeving gewerkt aan 

bemesten van de landerijen en andere 

landwerkzaamheden.  

 

Ook de infra werkzaamheden lopen goed door 

zoals werkzaamheden aan de kustwering 

(Lauwersoog en Afsluitdijk). Binnenkort, eind april-

eind mei staat een buitendienststelling van de 

spoorlijn Groningen Assen op het programma. Dat 

is ver van te voren al heel strak gepland. Dat zijn 5 

weken zeer intensief werken met veel machines op 

veelal een klein terrein. Hopelijk vallen daar niet 

teveel personeelsleden uit door ziekte.  

 

Eigenlijk kan alles (ondanks de regels) doorgaan. 

Het personeel werkt vaak alleen in de cabine, dus 

de kans op besmetting is erg klein. Ook wordt er 

zoveel mogelijk in de cabine geschaft (zie 

onderstaande foto’s). Er wordt gelet op voldoende 

afstand en zonodig spreekt men elkaar erop aan. 

In de werkplaats worden afzonderlijke pauzes 

gehouden. Er wordt zoveel mogelijk met 1 persoon 

in de auto naar het werk gereden.  

 

De levertijd van goederen loopt wel langzaam wat 

op, maar dat is nog niet nijpend. “Voor in de 

toekomst merken we dat aanbestedingen wat op 

de lange baan worden geschoven en dat projecten 

worden uitgesteld. Ook export van 

landbouwproducten zal onder druk komen te 

staan. Dus als deze maatregelen nog een tijdje 

aanhouden zal het ook bij ons rustiger worden”, 

aldus Patrick.  

 

PS: De schaftplanken, zie hieronder, zijn gemaakt 

bij Klaas Douma en Bea Voolstra KaBe CNC uit 

Wijnjewoude. Ook wel bekend van de stieren kop 

aan de muur. Klaas is werkzaam bij Gebr. Kok en 

maakt in zijn vrije tijd diverse dingen van hout op 

zijn frees- en lasermachine. Het gat in de plank is 

voor de stuurknuppel en dan kan het stuur als tafel 

dienst doen. 
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Veenstra  
 

Saskia Veenstra van Auto- en mechanisatie 

Veenstra aan de Mandewijk in Bakkeveen kent in 

haar omgeving ook geen corona-achtige klachten. 

“Voorzover bekend alles goed”.   

 

De werkplaats is bij Veenstra afgesloten voor 

klanten, alleen de monteurs mogen er aan het 

werk. Ook leveringen van materiaal moeten buiten 

worden neergezet, zodat er geen fysiek contact is 

met medewerkers. De balie bij het onderdelen- 

magazijn is met linten zodanig afgezet dat er 

voldoende afstand gehouden wordt. 

  

De verkoop van nieuwe machines aan de landbouw 

wordt meestal in de winterperiode gedaan. In de 

verkoop die nu nog wordt gedaan is enige 

terughoudendheid waar te nemen. Men belt vaak 

of men langs kan komen. Eigenlijk gaat het bij d 

elandbouw nog net als andere jaren. Er was een 

gerucht dat de melkprijs 5 centen per liter zou 

dalen, maar dat is gelukkig tot 1½ cent beperkt 

gebleven. Dat houdt de moed er voor de nabije 

toekomst nog in. Momenteel is er veel werk in 

onderhoud en reparaties: dat is werk wat sowieso 

moet gebeuren. 

“Bij de auto’s doen we veel APK-keuringen” en die 

gaan gewoon volgens schema door” aldus Saskia. 

De onderdelen voorziening loopt nog goed. Wel 

zijn er de laatste week wat bezorgfoutjes geweest, 

waarschijnlijk nieuwe personeel bij de 

bezorgdienst. “We zijn vaak wel afhankelijk van 

leveringen uit het buitenland. Als dat stagneert 

heeft dat ook zijn invloed bij ons”.  

 

“Persoonlijk vind ik dat in deze periode van 

beperkingen mensen zich socialer gedragen, we 

staan eerder klaar voor elkaar. Mensen worden 

creatief en geven er een positieve draai aan”. De 

laatste jaren kwam er steeds meer onnodige 

regelgeving, steeds verdere aanscherping van de 

regeltjes waarbij je zelf niet meer mocht 

nadenken. Maar nu blijken al die certificaten 

ineens niet meer te hoeven. Het is niet het 

papiertje dat iemand heeft, maar telt de inzet, 

competentie van de mensen. Het eigen initiatief 

werd afgestraft, maar nu gelukkig weer 

geaccepteerd omdat de nood hoger is. We gaan 

weer nuchter kijken naar de zaken. En nu ook 

hopen dat we gezond blijven …..” 
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Macadam  
 

Hoe gaat het met de gezondheid? Geen corona-

verschijnselen. Wel meldde een medewerker zich 

vorige week ziek met griepachtige verschijnselen. 

Hij wilde maandag alweer beginnen maar we 

hebben hem even een paar dagen langer laten 

thuisblijven. Hij is nu weer aan het werk, aldus 

Folkert Pool van Beton- en waterbouwbedrijf 

Macadam. Macadam heeft de opslagloods aan 

Boskleane 3 in Bakkeveen.  

Het grootste project wat momenteel loopt is de 

vernieuwing van de sluis en brug in het centrum 

van Appelscha. 

Dit project is in de afrondende fase. Er werkten 

zo’n 15 tot 20 mensen tegelijkertijd van allerlei 

disciplines: straters, metselaars, elektriciens, 

staalbouwers, etc. Omdat de onderlinge afstand 

niet goed was te handhaven is besloten dat er 

maximaal 10 personen tegelijkertijd op de locatie 

in Appelscha aan het werk mogen zijn. Hierdoor 

vertragen de werkzaamheden en komt de brug in 

Appelscha iets later gereed. De opdrachtgever 

(provincie) is akkoord, men is allang blij dat de 

richtlijnen gevolgd kunnen worden. De levering 

van materialen verloopt nog steeds goed. Blijven 

duimen! 

 

De aanpassingen in werkwijze zijn conform de 

bouwvoorschriften. “Alle werkzaamheden zijn 

buiten, daar is ruimte. Er zijn speciale richtlijnen 

over afstand houden, reinigen, aantal personen in 

de bus (max 2), schaften met max 3 personen in 

de keet en we hebben extra keten geplaatst” somt 

Folkert de maatregelen op. Deze richtlijnen zijn 

door werkgevers en werknemers opgesteld op 

basis van de overheidsregelgeving; ook Macadam 

wordt daar voortdurend van op de hoogte 

gehouden. 

Er wordt momenteel ook gewerkt aan een houten 

fietsbruggetje in het fietspad tussen De Mersken 

(Ureterp) en Olterterp. Hier zijn nog niet echt 

speciale corona-voorzieningen noodzakelijk. 

 

 “Voor dit jaar is de orderportefeuille nog goed 

gevuld. We werken momenteel aan projecten die 

eind vorig jaar zijn aanbesteed. Je merkt dat de 

projecten van de overheid nu wat moeilijker 

loskomen. Als tegen het einde van de zomer het 

werk weer loskomt zou ons goed uitkomen. Dan 

kunnen we die dit jaar nog voorbereiden en in 

2021 mee aan de slag gaan.”
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Mts. Kok 

 

Mts. R, G en J Kok is 1 van de 14 

melkveebedrijven van Bakkeveen; een 

familiebedrijf in het Mandefjild. 

  

 
 

 

 

Gellie Kok meldt dat ze op de boerderij niet veel 

last van de corona-maatregelen hebben. Er komen 

duidelijk minder mensen op het erf. Bijna alles 

wordt telefonisch afgehandeld. De leveringen van 

voer en materiaal gaat nog steeds zoals voorheen 

met nog steeds dezelfde mensen. De melkprijs is 

wel wat gezakt. “Het belangrijkste is dat we 

gezond blijven!”.  

 

“Op de boerderij zijn we druk op het land. Half 

maart is het gestopt met regenen en kunnen we 

zonder het weiland te vernielen aan de slag.  

We blijven zelf ook zoveel mogelijk thuis, we gaan 

het probleem niet opzoeken. De boodschappen 

laten we bezorgen. De contacten met onze 

naastwonende schoondochter beperken we zoveel 

mogelijk, omdat zij in het ziekenhuis werkt. Ik 

zoek wel meer contact dan voorheen met 

bekenden die eenzaam zijn: stuur een kaartje, doe 

een belletje.” 

  

 

Plaza De Kolk 

 

De sluiting ging zondagavond 15 maart in rap 

tempo. Rutte en Bruins hadden om 17:30 uur 

meegedeeld dat vanaf 18 uur alle café, restaurants 

dicht moesten. Het nieuws ging in rap tempo. “Er 

belden na 18 uur ook al geen klanten meer om een 

bestelling door te geven. We hadden er ook 

plotseling geen zin meer in. Het was iets na 18 uur 

toen wij dicht waren en met schoonmaken konden 

beginnen”, aldus Jan Douwsma van snackbar Plaza 

De Kolk. 

“Iedereen is nog gezond op 1 personeelslid na. 

Deze zit nu, met wat griepachtige verschijnselen, 

wat langer thuis om goed uit te zieken”.  

 

Jan Douwsma: “Meteen na die zondag zijn we 

nagegaan wat de regels waren: er mocht 

afgehaald en bezorgd worden. Daar hebben we ons 

vervolgens op ingesteld.” Binnen zijn de tafels en 

stoelen aan de kant gezet, zodat er meer ruimte is 

om binnen te wachten op grote onderlinge afstand. 

Ook is er een 3e kassa bijgekomen om meer 

afstand te kunnen houden. 

De speeltuin is inmiddels afgezet met lint. Alle 

stoelen van het terras zijn weggehaald en ook 

zoveel mogelijk picknick tafels. De rest is met 

linten afgezet om te voorkomen dat mensen 

blijven plakken.  

 

De bedoeling is dat mensen bestellen en dan in de 

auto wachten. De producten worden bij de auto 

bezorgd. “We hebben liever dat er telefonisch op 

0516 – 541905 besteld wordt. Betaling gebeurt 

met een tikkie. De afhaaltijd wordt afgesproken. 

Dan staat het meteen klaar”, voegt Jan toe. Ook 

wordt overwogen om het ijsloket aan de 

buitenzijde te heropenen, zodat het directe contact 

met de klant nog minder wordt.  

 

Binnen enkele dagen tot een week is het mogelijk 

om online te bestellen: webshop Plaza De Kolk. 

Dit lag al in de planning maar wordt nu versneld.  

 

De omzet is ongeveer gehalveerd en dat zal straks 

met de wegvallende evenementen in verhouding 

nog een grotere terugval 

veroorzaken. De toeleveringen 

van producten loopt nog goed, 

maar voor sommige verse 

producten wordt het wat 

spannender. Ook plannen we 

ondanks de drukkere perioden 

wat minder personeel in om een 

grotere afstand tot elkaar te 

kunnen houden. Alle 

reserveringen voor de Herberg 

en Plaza-hut zijn geannuleerd.



36 

 

  



37 

De Brink 

 

We kunnen kort zijn zegt Chris Fokkema van De 

Brink: helemaal dicht! 

 

Nu blijkt dat de sluiting langer duurt tot minstens 

eind april gaat café De Brink wel wat doen: 

afhalen. Zo probeert De Brink de binding met de 

klanten nog wat te onderhouden. “We willen laten 

weten dat we er nog zijn”, aldus Chris.  

Het voorlopige afhaal assortiment  

• Borrelbox. 4 speciaal biertjes of flesje wijn met 

een borrelplank voor 2 personen. 

• Afhaal daghap op de donderdag. Even bellen 

voor de mogelijkheden.  

Het is gewoon De Brink. 0516- 541388. 

 

 

 

Wâldsang 

 

Vrijdag 27 maart is camping De Wâldsang 

geopend.  

Maar het bleef heel rustig; er was namelijk net 

door de veiligheidsregio’s van Noord-Nederland 

besloten dat de centrale toiletgebouwen gesloten 

moesten blijven.  

En kamperen zonder sanitair kan niet. 

 

Er is momenteel wel vraag naar plaatsen met privé 

sanitair en er wordt hier ook voor geboekt. 

“Mensen met een caravan of camper hebben al 

geïnvesteerd in het product en zoeken dus een 

plek om te genieten van de gedane investering. 

Chalets kun je op laatste moment nog besluiten te 

huren”, aldus Jan Willem Russchen. Er heerst een 

soort van vakantieschaamte. “Campings zijn open, 

maar kom alstublieft niet is het adagium van de 

overheid”.  

 

Vaste gasten mogen komen, maar deze wachten 

ook af en blijven op advies van de overheid thuis.

 

“Tel wat je hebt, niet wat je mist”, besluit Jan 

Willem Russchen. 
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Ikeleane  
 

“Er zijn momenteel enkele seizoengasten die hun 

caravan plek inrichten”, weet Marjanna Kiers van 

de Ikeleane. Blijven kunnen ze niet, want ook hier 

zijn de centrale toiletgebouwen gesloten. Een 

aantal plekken met privé sanitair is inmiddels wel 

bezet. Ook gasten in de stacaravans zijn er weer, 

maar minder dan vorig jaar. Men blijft nog thuis en 

wacht af. Bij de Ikelane zag men, net als bij De 

Waldsang, de sluiting van de centrale 

toiletgebouwen al aankomen. Via de RECRON 

wordt men dagelijks op de hoogte gehouden. Ook 

is de gemeente al wezen controleren of de 

toiletgebouwen afgesloten waren.  

 

In principe zijn alle chalets verhuurd met 

Hemelvaart en Pinksteren. Een gast uit Duitsland 

moest uiteindelijk annuleren omdat het in die 

deelstaat verboden was te reizen.  

 
Vaste gasten in de stacaravans wordt erop 

gewezen dat “in praatsje oer de hage” nog wel 

mag, maar verder geen onderlinge visite. De 

nieuwe recreatiezaal “De Stâl” is dicht. Een flinke 

aderlating; al 10 feestjes zijn er voor de maand 

april geannuleerd. Vanaf volgend weekend is de 

snackbar geopend, maar alleen voor afhalen. 

  

En, vroegen we Marjanna Kiers, wat doe je in de 

tussentijd nu het nog zo rustig is: “ik bin an it 

himmeljen”.  

  

 

Gemeente: Toegang terreinen  
 

Sinds donderdagmiddag 2 april staan er nabij de 

ingang van een aantal natuurgebieden in onze 

gemeente schrikhekken. Zo ook bij de ingang van 

de duinen van Bakkeveen. Deze hekken zijn niet 

bedoeld op de toegang op voorhand af te sluiten! 

 

Gerben Nijholt, hoofd van o.a. Toezicht en 

Handhaving in Opsterland, Oost- en 

Weststellingwerf meldt dat er in perioden dat er 

drukte wordt verwacht (zoals in weekend) intensief 

gepatrouilleerd zal worden.  Hieraan werken de 

politie, gemeentelijke BOA's en gebiedsbeheerders 

It Fryske Gea, StaatsBosBeheer en 

Natuurmonumenten samen. 

 

 

Wordt het op bepaalde punten te druk; staan of 

lopen er teveel mensen bij te dicht bijelkaar dan 

zal er eerst gewaarschuwd worden. Als daar niet 

goed op gereageerd wordt kan de 

bezoekersstroom worden verminderd door 

vanwege een noodbevel terreinen af te sluiten. En 

daarom zijn de hekken alvast neergezet om dan 

ene drempel voor toegang op te kunnen werpen.  

 

Maar Gerben verwacht dat hier in Friesland ieder 

wel zoveel respect naar elkaar heeft dat optreden 

niet aan de orde hoeft te zijn en dat we het samen 

oplossen. 
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Evenementen: hoe komt het? 
 

De aankondiging van Rutte op 15 maart dat 

activiteiten tot 6 april verboden waren, zorgde er 

al voor dat de vlooienmarkt van zaterdag 4 april 

niet door kon gaan. Voor al die andere 

evenementen in het wat latere voorjaar was het 

erg onzeker. De 3 Provinciën Wandeltocht, crea- & 

smulmarkt, dorpsfeest, Avond-4-daagse, noem 

maar op….. . Natuurlijk houd je er sinds begin 

maart al rekening mee dat Nederland maatregelen 

moet nemen tegen het corona-virus. Je weet maar 

nooit en blijft in een lagere versnelling toch bezig 

met de voorbereidingen. 

 

8 Dagen later op maandagavond 23 maart kwam 

er duidelijkheid. Alle evenementen die een 

vergunning nodig hebben zijn tot 1 juni afgelast. 

Zoiets helpt; dan weet je waar je aan toe bent. De 

3 Provinciënwandeltocht stelt de tocht een jaar uit 

naar 8 mei 2021. De afspraken met de 17 

particuliere terreineigenaren en 4 verenigingen die 

de rustpunten bemensen schuiven een jaar op. 

Iedereen krijgt een appje en het is (voorlopig) 

weer geregeld. Niemand doet moeilijk. Dan is in 

ieder geval niet alle werk voor niets geweest. 

Hetzelfde geldt voor de crea- & smulmarkt: naar 

het Hemelvaartweekend van 2021, vrijdagmiddag 

14 mei 2021.  

 

Van de vlooienmarkten kunnen er ook weer 2 

worden weggestreept. Op moment van schrijven, 

zaterdagochtend 4 april, zou de eerste markt zijn 

geweest en gezien het mooie, stralende weer ook 

best druk. Vele duizenden euro’s aan omzet 

gemist. Maar ach, het is ook wel eens slecht weer 

en dan zijn er ook geen inkomsten. Kosten hoeven 

er voor de vlooienmarkt op voorhand ook 

nauwelijks te worden gemaakt. Er zijn, vooral nu, 

belangrijkere zaken dan een vlooienmarkt. 

Zaterdag 6 juni staat de eerstvolgende 

vlooienmarkt op de planning. Het is natuurlijk 

sterk de vraag of deze wel door mag gaan. De tijd 

zal het leren. 

 

Het dorpsfeest (1e week juni) schuift een jaar op, 

aldus een bekendmaking van het bestuur. Ook 

logisch, want daar moeten op voorhand 

(financiële) afspraken worden gemaakt en dat gaat 

lastig in onzekere tijden.  

De avond-4-daagse staat gepland van woensdag 

10 t/m zaterdag 13 juni. Deze wordt door de 

werkgroep van TIP-Bakkeveen zo lang mogelijk op 

de kalender gehouden; de voorbereidingstijd is 

enkele weken. Begin mei is daar meer 

duidelijkheid over. De fiets-3-daagse van eind juni 

is een evenement wat wellicht qua uitvoering een 

erg laag besmettingsrisico geeft: alleen al de fiets 

geeft een ruime onderlinge afstand. Voor het 

Concours Hippique en Dodofestival is het ook lastig 

plannen…. De tijd zal het ook hier leren. We 

proberen er het beste van te maken en dat kan 

ook inspireren !   

JanvD 
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Goede weerstand gewenst! 
 

Er is het één en ander te doen over 

voedingssupplementen. De Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit beweert dat 

voedingssupplementen de weerstand niet 

verhogen. Zij verwijst daarvoor naar het 

Voedingscentrum. Deze bewering is vreemd en 

zelfs onwaar. Tenminste als de Autoriteit dit wil 

beweren op wetenschappelijke gronden. Er is 

namelijk veel bewijs dat vitaminen en sommige 

mineralen de weerstand wél verhogen.  

 

De EFSA, de Europese tegenhanger van de NVWA, 

heeft namelijk toestemming gegeven voor enkele 

gezondheidsclaims. In 2012 kregen zes vitaminen, 

namelijk vit. A, C, D, B6, B12, en Foliumzuur de 

officiële EU-weerstandsclaim. De EFSA eist heel 

veel bewijs voordat een claim wordt toegekend. 

(Helaas, want daarom zijn heel veel goed 

werkende alternatieve middelen zoals de 

homeopathische- en kruidenmiddelen hier niet 

doorheen gekomen. Bewijs aanleveren is vaak een 

te kostbare zaak.) 

 

Vitamine C heeft als officiële claim: Vitamine C 

geeft extra/meer weerstand bij lichamelijke 

inspanning. 

 

Natuurlijk is het superbelangrijk dat we deze 

vitaminen binnen krijgen door een gezonde 

voeding met veel groeten en fruit, gezonde vetten, 

vis, noten en zaden. Daar zijn we ons in 

Bakkeveen ook goed van bewust en daar doet een 

groot deel van de bevolking ook serieus haar best 

voor.  

 

Maar heb je griepachtige verschijnselen dan is het 

aannemelijk dat je met bijvoorbeeld extra vitamine 

C eerder weer opknapt. Een voldoende vitamine D 

status en het mineraal Zink verbeteren ook de 

weerstand. Ook een gezonde darmflora is erg 

belangrijk. Op natuurlijke wijze kunnen we deze 

goede flora steunen met gefermenteerde voeding 

zoals zuurkool en karnemelk. 

 

Zink zit in pompoenpitten, hennepzaad, lijnzaad, 

cacao, haver, zonnebloempitten, en nog meer. 

Vitamine C vind je veel in bosbessen, rode paprika, 

spruitjes, boerenkool, spinazie…  

Vitamine D zit in makreel, sardientjes, haring en 

eieren, grasboter, etc.  

Levertraan is ook terug van weggeweest, want 

daarin vinden we A, D en omega 3 vetzuren.  

 

Hebt u behoefte aan een gesprek of wilt u een 

telefonisch consult dan kunt u bellen voor een 

afspraak. 

 

Warme groet en gezondheid, 

Tineke Bruinsma 

Iris, Praktijk voor Natuurgeneeskunde en 

Journeytherapie 
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Doarpstûn nieuws  
april 2020 

 

Dit is een vreemd voorjaar, in het dorp zou het een 

en al activiteit moeten zijn gezien het zonnige en 

droge weer. Maar het is nu stil op straat en is de 

agenda voor de meeste mensen leeg.  

 

Alle plannen die er gemaakt zijn voor het 

kleurrijker maken van Bakkeveen staan op een 

laag pitje. Onze actie een tegel eruit en een 

plant erin staat nu ook stil maar daar hebben wij 

nog een oplossing voor gevonden. Achter de 

schermen wordt er nog 

wel gewerkt aan het 

vervangen van de 

sleetse 

beplantingsvakken en wij hopen dat wij het dit 

plantseizoen nog kunnen realiseren. Maar ondanks 

alles gaat de natuur gewoon zijn gang en de bollen 

die het afgelopen najaar zijn geplant laten dat op 

diverse plaatsen in Bakkeveen wel zien.  

 

Tegel eruit plant erin: het alternatief 
 

De Doarpstûn roos 

 

De actie tegel eruit en plant erin komt te vervallen.  

Maar de Doarpstûn had al een partij prachtige 

laagblijvende heester-rozen aangeschaft voor deze 

actie.  

Rosa the Fairy  

• is een ijzersterke trosroos met een eindeloze 

bloei.  

• wordt een mooie sierheester tot ruim 40 cm 

hoog! 

• is er in 3 kleuren, rood, rose en wit. (zie lintje) 

• plaats: zonnig of half schaduw.   

 

U kunt nu 2 rozen gratis ophalen, 1 voor uzelf 

en 1 voor een goede buur. 

 

Ophalen bij: Geert 

Louwes, Weverswal 38 

Melden dat u een roos 

meeneemt is niet nodig 

maar het zou leuk zijn dat 

u een adres achterlaat in 

de brievenbus. 

 

 

De bollenvelden van Bakkeveen zeker een uitje waard. 
 

De Keukenhof is gesloten maar om van de 

bollenpracht te genieten is een rondje wandelen 

door Bakkeveen ook aan te bevelen. Kijk eens bij 

de Merskekamp of de Houtwal maar vergeet ook 

de Singels niet. Hier staan de bollen in volle pracht 

te bloeien en dat is zeker een wandeling waard. 

Maar let op: houd wel afstand van elkaar tijdens 

de wandeling.

 

 

 

Nevenstaande 

foto’s zijn van 23 

maart 2020 

 

Ga maar eens 

kijken wat het 

verschil in kleur 

is in een paar 

weken tijd. 

 

 

 

 

Vragen of ideeën 

Mocht u nog vragen hebben over uw tuin of ideeën willen aandragen voor het kleurrijker maken van 

Bakkeveen dan kunt u die mailen naar doarpstunbakkefean@gmail.com  

Samen maken wij in Bakkeveen een kleurrijke verbinding,    De Doarpstûn 

mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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Stichting Speel-o-theek “De Speelbak” 
 

Voorzitter:          Femke Veenstra          Penningmeester:  Ingrid Arends 
Secretaris:          Yvette Roffel              Lid:    Tasja Dijkstra     
 

 

In MFC Dúndelle in Bakkeveen is speel-o-

theek “De Speelbak” gevestigd. Hier kunt 

u iedere 1e woensdag van de maand 

(m.u.v. feestdagen) GRATIS speelgoed 

lenen. De speel-o-theek is bedoeld voor 

alle kinderen uit Bakkeveen e.o. in de 

leeftijd van 0 tot 12 jaar.  
 

Goed speelgoed is belangrijk voor de ontwikkeling 

van kinderen. Maar goed en verantwoord 

speelgoed kan kostbaar zijn. Vaak omdat kinderen 

het soms maar voor een korte periode interessant 

vinden. Misschien wilt u speelgoed eerst 

uitproberen of wilt u uw kind regelmatig en 

uitdagen speelgoed aanbieden. De speel-o-theek is 

dan een uitkomst! 

De voordelen van lenen bij een speel-o-theek voor 

u op een rij: 

• Kennismaken met verschillende soorten 

speelgoed 

• Groot assortiment speelgoed voor elke 

leeftijdscategorie 

• Speelgoed dat veel ruimte in beslag neemt, 

hoeft u niet zelf te kopen 

• Speelgoed dat erg duur is, hoeft u niet zelf te 

kopen 

• U kunt uitproberen wat u kind wel of niet leuk 

vindt 

• Wanneer u kind na de leenperiode nog niet is 

uitgespeeld, kunt u het materiaal nogmaals 

lenen,                                       

                                            

Adres en openingstijden: 

Mjûmsterwei 16  (Ingang Dúnhoeke) 

Woensdagen 6 mei, 3 juni en 1 juli van 15.15 uur 

tot 17.15 uur. Niet in augustus. 2 sept, 7 okt, 4 

nov en 3 december 2020. 

 

Inl. Yvette Roffel Tel: 0624226354 

mail:penningmeesterSOT@gmail.com  

FB: speel-o-theek “De speelbak” 

 

 

  

Nieuw speelgoed: trapauto en een fietsje mede 

gesponserd door Fietsservice Gorredijk. 

Voor de wat oudere kinderen een naaimachine. 

 

Kinderen kunnen aan ons doorgegeven welk speelgoed 

ze graag willen lenen bij de SOT.  Dan gaan we bekijken of dat aan te 

schaffen is. Zie voor tel. of mailadres hierboven. 

 

Heeft u speelgoed waar de kinderen niet meer mee spelen, dan kunt u dit 

aangeven via bovenstaand tel. of emailadres. Het kan dan bij u opgehaald 

worden of afgegeven op de openingstijden van de SOT.  
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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 

 

 

Filmhuis 
Helaas geen film in april. Wel hopen we in juni een 

prachtige film te draaien in de buitenlucht. Om het 

thuiszitten wat aangenamer te maken is de 

filmuitleenservice ontstaan.  

Meer informatie: filmhuisbakkeveen@gmail.com of 

www.bakkeveen.nl/filmhuis. In onderstaande mail 

(voor 28 maart) verzonden aan de trouwe 

bezoekers leest u hoe dat werkt: 

 

Beste filmliefhebbers, 

Door het Coronavirus zijn we ten gevolge van de 

sociale onthouding aardig aan huis gekluisterd. 

Wat doe je dan? Fietsen, wandelen, krant 3x lezen, 

kasten opruimen, de tuin in, auto wassen, 

(leg)puzzels maken enz enz. 

Terwijl je zo graag even wilt tennissen, naar de 

sportschool, een boek halen uit de bieb, sport 

kijken op tv. Niets van dit alles, we zullen aan deze 

nieuwe situatie moeten wennen. Mooi is wel te zien 

dat er allemaal creatieve ideeën ontstaan. Zo zaten 

wij ook na te denken wat we voor ons filmpubliek 

kunnen doen. 

Het filmweekend kon jammer genoeg al niet 

doorgaan en ook de slotfilm in april hangt aan een 

zijden draadje. Maar… we hebben onze Film 

Uitleen Service nog!!! 

Ik heb vanmorgen de bakken met films even 

opgehaald en de titels netjes uitgetypt. 

  

Het werkt heel simpel. 

• Je mag max 3 films of een serie uitzoeken. 

• Mail je keuze even aan mij door. 

• Ik kijk of jouw film(s) aanwezig is/zijn en geef 

dit zsm aan jou door. 

• Ik leg de films in mijn brievenbus en jij haalt 

jouw reservering eruit. 

• Film gezien? Gewoon weer terug leggen in de 

brievenbus. 

• Adres: Kleasterkamp 4, Bakkeveen 

  

 

Natuurwandelen 
Het vaste wandelen op de dinsdagmorgen is net als 

zoveel andere activiteiten afgelast. Gelukkig 

hebben we onze mooie rustige omgeving waar het 

nog steeds veilig wandelen is. Lopend over de hei 

of in het bos of gewoon door Bakkeveen kom je 

weinig mensen tegen, maar het geeft je ook de 

gelegenheid om nog een praatje op afstand te 

maken. Gewoon doorwandelen dus! 

 

Werkgroep Energiewijs Bakkeveen 
Corona dwingt ons tot nieuwe vormen van 

samenwerking. Op dit moment zijn we bezig om 

een overleg te plannen met Ecoop om de oprichting 

van de energiecoöperatie te kunnen afronden. Dat 

zal een vergadering zijn waarvoor we niet fysiek bij 

elkaar komen, maar waaraan we zittend voor onze 

computer of gebruikmakend van onze smartphone 

zullen deelnemen. We beseffen dat een riskante 

vorm van overleg is. Denk maar even aan hoe het 

gesprek tussen regeringsleiders en minister van 

financiën over steun vanuit Europa aan het zwaar 

door de corona Italië is ontspoord. We zijn 

optimistisch en houden U op de hoogte. 

De natuur helpt eens een handje: op dit moment 

wordt ongeveer twintig procent minder energie 

gebruikt in Nederland dan in een normale 

aprilmaand. Het zou mooi zijn als we iets daarvan 

konden vasthouden als de coronacrisis voorbij is, al 

zal dat nog wel even duren. 

Fred Hoogenboom   

 

Blue Zone 
Buitenboekenkastjes: voor elkaar, met elkaar 

Beste Bakkeveners,  

In deze uitzonderlijke tijd zijn veel van onze 

inwoners  aan het opruimen geslagen. Zo ook 

een van onze  buurvrouwen. Ze melde dat ze 

wel 60 boeken over had en dat ze niet wist wie 

ze daar blij mee kon maken. Na wat rondbellen 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
mailto:filmhuisbakkeveen@gmail.com
http://www.bakkeveen.nl/filmhuis
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gaan ze nu naar Scheperij. Mooie oplossing.    

We hoorden van meer mensen dat ze graag 

wat willen doen met hun boeken, tijdschriften en 

puzzels. Sommigen zouden willen ruilen. 

Hierop kwamen leuke reacties zoals “kunnen 

we ook buitenboekenkastjes maken voor onze 

inwoners". Dat lijkt ons (WMO en SCW) een 

heel goed idee. Om dit idee goed neer te zetten 

zoeken we een passend ontwerp en handige 

dorpsgenoten die deze buitenboekenkastjes 

willen timmeren. 

Reacties graag naar: 

• WMO: Roelie Dijk: dijkroelie@gmail.com of  

• SCW: Annemarie Bongers: 

bongersannemarie@gmail.com  

 
Nu de fittesten zijn verplaatst naar het najaar, willen we toch ook nu van ons laten horen. Op de website 

heeft de blue zone werkgroep een gedeelte van de leefstijlgids 2 gepubliceerd 

www.bakkeveen.nl/2020/03/gezonde-leefstijl-nu-nodig/. Hierin veel tips om gezond en fit te blijven.  

Hieronder geven we de bewoners van Bakkeveen nog meer tips uit een andere bron nl. Juglen Zwaan. 

Wie weet heeft u er wat aan. 

Tips voor thuisblijvers van Juglen Zwaan.  

 

Beste lezer,  

Op dit moment zijn we meer aan huis gekluisterd. 

Vooral ouderen dreigen in een isolement terecht te 

komen. De kans bestaat dat we in Nederland een 

lockdown krijgen, net zoals in België, Frankrijk, 

Spanje en Italië. Hoe kun je jezelf binnenshuis 

vermaken? Veel mensen zoeken vertier via Netflix, 

maar dat gaat op een gegeven moment ook 

vervelen. Bovendien is stilzitten erg slecht voor je 

gezondheid. We geven je wat tips om je op een 

gezonde manier door deze barre tijd heen te 

helpen: 

1. Blijf in beweging 

Doe een woonkamer-workout. Opdrukken, 

crunches en squats kunnen prima in de 

woonkamer. Inspiratie vind je onder meer in de 

online serie woonkamer-workouts van 

SportCity (mijn sportschool), maar je kunt ook 

altijd de 7-minute workout’ doen. Er zijn ook 

tal van thuisfitness apps te downloaden, zodat 

een woonkamer-workout gemakkelijk wordt. 

2. Ga opruimen 

Deze tijd kun je prima benutten om de ramen 

te lappen, onder het bed te dweilen, de fiets te 

poetsen of het onkruid uit je tuin te trekken. 

Ook achterstallig onderhoud kan aangepakt 

worden. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk of 

piepende deuren. Een andere optie is het 

uitmesten van de kledingkast. Je kunt dan 

bijvoorbeeld alle kledingstukken die je het 

afgelopen jaar niet gedragen hebt doneren aan 

anderen die er wel wat aan hebben. 

3. Stimuleer je brein 

Installeer een applicatie op je telefoon of 

tablet, zodat je je hersenen kunt trainen. Mooie 

apps zijn Lumosity en Elevate. Daarbij kan het 

maken van sudoku’s het brein flink aan het 

werk zetten. Je kunt natuurlijk ook Duolingo 

installeren om zo een tweede taal te leren. Als 

je niet zo van de apps bent, kun je ook altijd 

per post een puzzelboekje bestellen. Of een 

echte puzzel die uit 1000 stukjes bestaat. 

Nieuwe dingen leren is ook goed voor het 

brein, dus nu is het ook een goed moment om 

een nieuwe hobby (zoals bv breien of 

pianospelen) te beginnen. 

4. Onderhoud digitaal contact 

Benut de moderne mogelijkheden. Je kunt 

natuurlijk telefoneren, maar via programma’s 

als Skype kun je ook prima videocontact 

onderhouden met vrienden, familie en ouderen. 

Ik heb al mijn lezingen en trainingen afgezegd. 

Een aantal gaan er nu digitaal door. Ik ben 

bezig om op korte termijn een gratis online 

seminar te maken voor tijdens deze 

coronadagen. Ik verwacht deze in de volgende 

nieuwsbrief kosteloos aan te kunnen bieden! 

5. Geniet van de rust 

Drink wat minder koffie en zoek de rust op. Ga 

bijvoorbeeld mediteren of doe 

ademhalingsoefeningen. Je kunt via Spotify tal 

van begeleide oefeningen vinden. 

6. Luister naar podcasts 

Je kunt via Spotify tal van podcasts 

beluisteren. Podcast is een samenvoeging van 

de woorden iPod en broadcast. Het is een 

digitale uitzending van een gespreksopname. 

In de praktijk worden er gesproken diepte-

interviews mee bedoeld. Het mooie is dat op 

elk interessegebied wel leuke interviews te 

vinden zijn. Zo is Richard de Leth pas een 

leuke Oersterk gezondheidspodcast gestart. 

Een andere aanrader vind ik Echt Gebeurd. 

Daarin delen mensen bijzondere verhalen over 

gebeurtenissen in hun leven. 

7. Ontdek nieuwe muziek 

Als je dan toch op Spotify rondhangt, kun je 

gemakkelijk nieuwe muziek leren kennen. 

Spotify kan door middel van de muziek die je in 

het verleden hebt beluisterd met hele leuke 

suggesties komen. Ook YouTube leent zich 

voor het ontdekken van nieuwe muziek. 

YouTube bevat ook heel veel live opnames, 

waardoor je favoriete songs op een andere 

manier ten gehore worden gebracht. 

8. Lees een boek 

Dit is het moment om je stapel 'te lezen 

boeken' wat lager te maken. Of haal juist 

mailto:dijkroelie@gmail.com
mailto:bongersannemarie@gmail.com
http://www.bakkeveen.nl/2020/03/gezonde-leefstijl-nu-nodig/
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nieuwe leuke boeken in huis, zoals ons nieuwe 

boek Gezond van Kop tot Teen. Het lezen van 

leerzame tijdschriften is ook een goede optie. 

Het tijdschrift Medisch Dossier vind ik echt een 

aanrader! 

9. Ga de keuken in 

Nu heb je de tijd om nieuwe recepten te 

ontdekken. Als je inspiratie zoekt, dan is ons 

gratis recepten E-boek een leuke. Als je nog 

verder wilt gaan, dan is mijn kookboek De 

receptenwijzer zeker de moeite waard. 

10. Reflecteer 

Onze moderne tijd vraagt heel veel, waardoor 

er normaal gesproken weinig tijd overblijft om 

je af te vragen waar je staat. Nu de meesten 

van ons veel meer thuiszitten kunnen we de 

tijd heel goed gebruiken om te reflecteren. 

Waar sta je nu en waar zou je over 5 of 10 jaar 

willen staan? Wat is daarvoor nodig? Misschien 

wel een opleiding. Je hebt nu alle tijd om alle 

opleidingen te bekijken en de mogelijkheden te 

verkennen. 

 

Coronanieuws 

Het coronavirus kan dagenlang op plastic en 

roestvrijstaal buiten het lichaam overleven. De 

ideale temperatuur van overdracht is volgens 

onderzoekers 8,89°C. Nieuw bewijs laat zien dat 

het ook via ontlasting verspreid kan worden, 

waardoor het slim is om voorlopig geen gebruik te 

maken van openbare toiletten. Het goede nieuws is 

dat het coronavirus zich niet via voedsel lijkt te 

verspreiden. Inmiddels wordt ook duidelijk dat 

jongeren hard door het coronavirus getroffen 

kunnen worden, dus ook jongeren moeten niet te 

lichtzinnig denken over dit virus. 

 

Corona is geen griepje 

Op de sociale media wordt vaak gezegd dat het 

coronavirus opgeklopt wordt en dat de angst 

regeert. Daarbij wordt het argument aangedragen 

dat aan de normale griep wereldwijd jaarlijks 

600.000 mensen overlijden, dus dat het met het 

coronavirus wel meevalt. Hoewel dit cijfer volgens 

de World Health Foundation inderdaad klopt, mag 

je relatieve en absolute cijfers nooit met elkaar 

vergelijken. Eerlijker is het om te kijken hoeveel 

mensen er procentueel overlijden, afgezet tegen 

het aantal besmettingen. Op dit moment 

vermoeden experts dat 1,4 - 2,3% van de met het 

coronavirus geïnfecteerde mensen overlijdt, tegen 

slechts 0,1% bij het normale influenzagriepvirus. 

Het coronavirus is dus zeker geen gewone griep. 

 

Juglen Zwaan 

 

 

Maak het goed en houd vertrouwen 
 

Soms doen mensen een uitspraak die aan je blijft 

kleven. Twee weken terug was ik even in 

Duitsland, toen bleek dat het land op slot zou gaan 

vanwege de corona-uitbraak. In de korte tijd dat ik 

er was, hoorde ik iets waar ik tot de dag van 

vandaag veel over nadenk. 

 

Het zijn de woorden van Joachim Löw. Hij is de 

stertrainer van het Duitse nationale voetbalelftal. 

De man dus die gaat over wat ook wel de meest 

belangrijke bijzaak wordt genoemd. Dit is wat hij 

zegt: ‘De wereld maakt een collectieve burn-out 

door.’ En hij vervolgt: ‘Wij moeten ons gaan 

bezinnen […] niets is meer zoals het voorheen 

was.’ Ook heeft hij het gevoel dat de aarde zich op 

deze manier een beetje verweert tegen de mensen 

en hun gedrag. 

 

Want, zegt Löw, de mens denkt dat hij alles weet 

en alles kan. Het tempo waarin we de laatste jaren 

bezig zijn kan bijna niet hoger. ‘Macht, hebzucht, 

winst, nog betere resultaten en records stonden op 

de voorgrond. Milieucatastrofen zoals in Australië 

of waar dan ook hebben ons nauwelijks geraakt. 

Nu moet ieder voor zich bewijzen dat wij onszelf 

echt kunnen veranderen.’ 

Löw raakt iets wat velen van ons ook voelen, maar 

waar we nog geen woorden voor hebben. Kan het 

zijn dat deze pandemie onvermijdelijk was? Was er 

misschien iets nodig om ons als mensheid tot 

stilstand te brengen? Gewoonweg omdat we 

onszelf en de wereld om ons heen aan het 

uitputten zijn? 

 

In deze uitzonderlijke omstandigheden hoor ik van 

veel mensen dat het ze beter lukt om te doen waar 

ze anders niet aan toekomen. Om te doen wat 

voldoening geeft. Om zich bewuster te zijn van hun 

kwetsbaarheid. Om saamhorigheid te voelen. Om 

hun eigen verantwoordelijkheid te voelen en te 

nemen. En om te genieten van wat goed is en 

dankbaar te zijn voor elke dag. Ondanks de zware 

last van de pandemie – met al zijn verschrikkelijke 

gevolgen – lijken we in de nieuwe werkelijkheid 

meer balans en lichtheid te kunnen voelen. 

 

Wie een burn-out of crisis heeft meegemaakt, weet 

dat die gebeurtenis een hoge prijs heeft. Maar ook 

dat er een keerzijde is, waar veel goeds uit kan 

voortkomen. Elke crisis – hoe groot en pijnlijk ook 

– helpt ons ook weer het goede vinden. Kijk maar 

om je heen, dan zie je de eerste tekenen al. 

Maak het goed en houd vertrouwen! 
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 Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen, 0516-541777 

 
 
Geen school 
Alle scholen zijn dicht, dat betekent dat ook onze leerlingen en leerkrachten thuis zitten. 
De leerlingen maken thuis het huiswerk dat ze van school hebben gekregen. De 
leerkrachten houden contact met de leerlingen d.m.v. social scools, e-mail en de telefoon. 
We proberen er met elkaar het beste van te maken.  
Denk goed om elkaar! 
 
Lente 
De lente is begonnen en we hebben gelukkig al een paar mooie lentedagen gehad. Voor 
kinderen is het leuk om in de tuin te ontdekken wat je allemaal kan zien, horen, ruiken en 
voelen. De voorjaarbloemen gaan bloeien, insecten komen tevoorschijn en de vogels gaan 
steeds harder fluiten.  
Hieronder vind je nog 2 ideeën om thuis te maken.  
 
Kikker vouwen 

 
 
Kuiken van wol 

 
 
 
 

De Oanrin, de school die er toe doet!  
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CBS Betrouwen 
  

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

Thuiswerken 
  

Het zijn bijzondere tijden voor ons  

allemaal. We proberen allemaal om er 

het beste van te maken en de kinderen 

doen erg goed hun best thuis. 

Zet hem op jongens en meiden!  

We zijn trots op jullie! 

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!” 
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Natuerferiening Bakkefean e.o. (NFB) 

 

Natoer Nijs Maart 2020 
 

Door de corona crisis zijn er beduidend minder 

waarnemingen via de site te zien. Het lijkt mij ook 

verstandig om dat even zo te laten. Veel (zeg maar 

alle) activiteiten zijn afgelast. U ziet mij dit jaar 

geen wandelingen/ excursies begeleiden. Jammer, 

maar begrijpelijk. U kunt natuurlijk best een 

wandeling maken, maar houd u aan de afspraken, 

voor uw eigen best (gezondheids) wil.  

 

Toch zijn er wel leuke meldingen. Dat is ook 

logisch, want het voorjaar komt eraan. Vlinders 

dartelen hier en daar door de tuin, vogels zingen 

hun hoogste lied en planten ontwikkelen hun groei 

en bloei. Geniet er maar van, ook in uw eigen tuin 

of directe omgeving is genoeg te zien. Op enkele 

binnengekomen waarnemingen ga ik verder in. 

 

Waarnemingen  
 

Vogels 
Roodborsttapuiten zijn alweer op de bekende 

plekken: Duurswouderheide, Allardsoog, Duinen, 

maar ook zo maar bij een leuk bosje aanwezig. Met 

deze mooie soort gaat het vrij goed. Belangrijk is 

het laten staan van ruigte en bosjes. Voor flink wat 

andere soorten is dat ook belangrijk, bijv. 

Winterkoning, Roodborst, Heggenmus, Fitis, 

Grasmus, Zwartkop, Tuinfluiter etc, maar ook voor 

vlinders, libellen en andere insecten. 

 
Roodborsttapuit 

 

Wat kunt u doen? Besluit niet direct om 

overhoekjes met bramen en brandnetels etc. weg 

te halen. Kortwieken kan ook. Er zijn veel insecten, 

vlinders enz. die afhankelijk zijn van deze planten. 

Misschien komt er ooit een Nachtegaal zingen? 

 

Boomleeuweriken doen het weer goed op en 

nabij Allardsoog. Tijdens mijn eerste 

broedvogeltelling half maart, liefst 5 zingende 

vogels.  

Twee, ook baltsende, Kraanvogels zijn door 

meerdere waarnemers gemeld op en nabij de 

Duurswouderheide. Broeden daar lijkt mij geen 

optie, omdat het gebied mij te klein lijkt, maar zeg 

nooit nooit.  

 
Kraanvogel 

 

Een zeer agressieve man Fazant is door meerdere 

waarnemers gemeld op de heide van Allardsoog. 

Hij valt je aan en probeert je in schoenen en benen 

te pikken. Het lijkt mij dat dit mannetje een 

territorium bewaakt en geen vrouwtje kan vinden. 

Tja, om chagrijnig van te worden…. 

De eerste, voorzover mij bekend, zingende Tjiftjaf 

staat dit jaar op 11 maart. Inmiddels is de soort op 

veel plekken te zien en vooral te horen. 

Tot op dit moment, 26 maart, nog geen melding 

van Boerenzwaluw. Het koude oostelijke windje zal 

daar debet aan zijn, maar…ze zijn onderweg. 

Stevige trek van Buizerds werd op 25 maart 

gezien. Liefst 25 vogels, voorzover ik heb geteld 

binnen enkele uren, trokken die dag over in 

noordoostelijke richting. 

Een Lepelaar werd op 1 maart gemeld over de 

Duurswouderheide. Vroeg? Gaat wel, er zijn al 

meldingen in februari geweest in ons land.  

 

Vlinders 

Vroege vlinders als Citroenvlinder, Kleine Vos, 

Dagpauwoog en Gehakkelde Aurelia worden alweer 

gezien. Bijzonder is de melding van mevrouw 

Steggink aan de Boskwei van een Kolibrievlinder, 

die zij op 14 maart in haar tuin kon fotograferen. 

Erg vroeg, maar volgens de literatuur kan de 

vlinder van februari tot november worden 

aangetroffen, zij het met zonnig en warm weer. De 
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vlinder doet in zijn gedrag inderdaad denken aan 

een Kolibrie (die in ons land niet voorkomt…) 

 

 
Kolibrievlinder 

 

 
Gehakkelde Aurelia 

 

Planten 
Planten bruisen de grond uit. Al dan niet wilde 

stinzenplanten zijn op meerdere plekken te zien, 

veel zullen toch wel verwilderd zijn. Ik noem bijv. 

Vingerhelmbloem, Holwortel, Daslook, Gevlekt 

Longkruid. Verder al veel bloeiende planten als 

Paarse Dovenetel, Hondsdraf, Vogelmuur, 

Hoornbloem (gewone en kluwen), Paardenbloem 

en zelfs al een Pinksterbloem.

 
Vingerhelmbloem 

 

 

 
Daslook 

 

Reptielen 
Adders zijn op enkele plekken alweer gemeld. Ook 

de Heikikker is alweer actief. Niet voor niets staan 

er hier en daar alweer bordjes met Pas op: 

paddentrek. Het is dan de bedoeling om daar 

rekening mee te houden en niet om flink door te 

scheuren…. Probeer er rekening mee te houden. 

 

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 . Op die site 

o.a. mededelingen en artikelen van onze 

vereniging. 

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst 

online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
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Verrassingen van de natuur 
 

Eerst een onaangename verrassing: het 

is duidelijk, vanwege het virus geen 

groepsactiviteiten voorlopig. In elk geval 

niet in april en mei. We houden u op de 

hoogte van onze plannen wanneer er 

weer wat mogelijk is. 
  

Maar er zijn gelukkig ook veel aangename 

verrassingen van de natuur. In onze tuin, die wordt 

beheerd door een luie tuinier, mag de natuur 

tamelijk vrij haar gang gaan. Zo is er iedere lente 

een grotere rijkdom aan bloeiende holwortel, een 

feest om te zien. Wij hebben het niet aangeplant!  

 
 

 

 

Bomenbeleid in Opsterland: mooi dat er een plan ligt 
 

Al enkele jaren hebben de beide 

natuurverenigingen van Opsterland, Geaflecht en 

Bakkeveen, er bij de gemeente op aangedrongen 

dat er een bomenbeleidsplan zou moeten komen. 

Ook hebben wij verzocht in een vroeg stadium 

betrokken te worden bij het opstellen van een 

dergelijk plan. De gemeente heeft nu aan beide 

verzoeken gehoor gegeven, heel goed!  

Er ligt een concept beleidsplan (door een 

onderzoeksbureau uit Sneek opgesteld). Het  

is ons toegezonden zodat we erop kunnen reageren 

voordat het aan de gemeenteraad ter goedkeuring 

wordt voorgelegd. Daar hebben we ook veel 

waardering voor uitgesproken naar de gemeente.  

De Natuerferiening heeft er zorgvuldig naar 

gekeken en uitgebreid commentaar gegeven, in 

samenwerking met Geaflecht. Ik geef enkele 

relevante delen van ons commentaar kort 

hieronder weer.  

 

Lange termijnvisie gemist 

We hebben de gemeente erop gewezen dat het 

onderzoeksbureau geen lange termijnvisie geeft. 

Dat verwachten we wel in een beleidsplan. Je wilt 

toch weten waar de gemeente in de toekomst 

naartoe wil. Een toekomstbeeld.  

Wij hopen dat juist in deze tijd de gemeente zich 

uitspreekt voor bescherming, aanvulling en behoud 

van ons waardevolle bomenbestand. Dit zou 

volledig passen bij hetgeen in het Coalitieakkoord 

2018-2022 is opgeschreven. 

 

Geen inventarisatie 

Een inventarisatie van het bomenbestand in de 

hele gemeente ontbreekt, dat zou nog moeten 

gebeuren. Bomen in de dorpskernen, bomenlanen, 

houtwallen, pestbosjes, erfbeplantingen, solitaire 

bomen. Waar staan welke boomsoorten? Wat is de 

waarde van dit bomenbestand van Opsterland? Pas 

dan wordt werkelijk duidelijk hoeveel moois er te 

beschermen is en waar er moet worden hersteld en 

aangevuld. Het conceptplan is helaas niet 

gebaseerd op grondig veldwerk.  

 

Monumentale bomen 

De omschrijving van het begrip monumentale 

bomen is te beperkt. Een boom kan alleen al 

wegens zijn omvang of leeftijd een monumentaal 

karakter hebben, ook als deze niet of niet goed 

zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. Een boom 

hoeft niet beslist beeldbepalend, historisch van 

bijzondere betekenis, cultuurhistorisch interessant 

of van een zeldzame soort te zijn om als 

monumentaal te worden gekwalificeerd.  

 

 
Foto Douwe Klijnstra 
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Geen bomen meer aan westzijde van de 

vaart? Nee toch! 

Het voorstel om de trekvaartfunctie van lang 

geleden in Bakkeveen weer zichtbaar te maken 

door langs de Bakkeveenstervaart aan één zijde 

geen bomen meer te onderhouden, en niet te 

herplanten wat verwijderd moet worden door 

ziekte of sterfte, hebben we sterk afgeraden.  Wij 

hebben ervoor gepleit om juist herplant uit te 

voeren daar waar de bomenlanen langs de vaart 

onderbroken zijn door wegvallen van bomen in het 

verleden. De bomen aan weerszijden van de vaart 

staan er al zeker 100 jaar (er zijn foto’s van 

bekend). Het dorp Bakkeveen is als dorpskern 

vooral aantrekkelijk door de vaart met de 

bomenrijen erlangs. Een kale weg aan de westzijde 

zou een groot verlies betekenen! Het aanzien van 

het dorp zou wezenlijk worden aangetast.  

 

We hopen dat de gemeente de conceptnota naar 

aanleiding van deze en andere opmerkingen zal 

laten verbeteren.  

 

 
Foto in 2017 gemaakt 

 

Nestkasten 

Na de nestkasten actie van december, waarbij 100 

nestkasten zijn opgehangen langs de 

Bakkeveenster Vaart (daarover hebben we eerder 

al bericht), kwam de gemeente met het mooie plan 

om 200 nestkasten te laten maken door Maatwerk 

in Gorredijk; daar werken mensen met een 

beperking. De nestkasten wilde de gemeente 

schenken aan de beide natuurverenigingen.  

Wij hebben ervoor gekozen slechts 50 kastjes aan 

te nemen, om twee redenen: meer dan 150 

nestkastjes jaarlijks onderhouden wordt wel veel, 

en: Gorredijk had nog geen nestkastjes 

opgehangen en kon er wel 150 gebruiken.  

 

Wethouder Libbe de Vries heeft de kastjes 

feestelijk aangeboden aan vertegenwoordigers van 

beide verenigingen. Wij hebben de wethouder en 

de makers van de kastjes van harte bedankt en de 

gemeente nogmaals erop gewezen hoe belangrijk 

het is om nu ook de bermen natuurvriendelijker te 

beheren, zodat er veel wilde bloemen gaan bloeien 

waarin insecten kunnen gaan leven.  

 
Foto Jouke Bouius 

 

Jouke Bouius heeft met Sjirk van Gorkum, Jan 

Hendriks en Jappie van der Meulen de kastjes van 

de gemeente opgehangen langs de Nije 

Feansterwei.  

Tijdens een pauze in het werk werd er 

koffiegedronken bij Ann Nijland. De fazant die daar 

al een tijdje rondscharrelt maakte van de 

gelegenheid gebruik door de voorraad nestkastjes 

te inspecteren; hij klom op de aanhangwagen en 

zelfs op de auto!  

Nu maar hopen dat er héél veel mezen komen die 

héél veel eikenprocessierupsen lusten….  

 

 
Foto Jouke Bouius 
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

Sponsoren:  Kijfwitte, Plaza "De Kolk", Macadam, YaBeCo, Mevr. T. van der Velde, Actifood, De 

Vierslag
 

 

Laatste update over het coronavirus  

en bijbehorende maatregelingen vanuit de KNLTB: 

 

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen 

het coronavirus. Daarom blijven sportclubs 

gesloten t/m 28 april en mogen er geen 

georganiseerde sportactiviteiten plaatsvinden, ook 

niet in kleine groepen. De maatregelen van de 

regering betekenen dus ook dat tennisparken 

gesloten blijven en tennis en padelactiviteiten er 

niet mogen plaatsvinden om de kans op 

verspreiding van het virus te minimaliseren. De 

gezondheid en veiligheid van iedereen staat 

voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden. 

 

Veel gestelde vraag: Is vrij tennissen 

helemaal verboden? 
Ja, vrij tennissen mag niet meer. Nederland heeft 

iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. 

Daarom blijven sportclubs gesloten t/m 28 april en 

mogen er geen georganiseerde sportactiviteiten 

plaatsvinden, ook niet in kleine groepen.   

 

NB. We realiseren ons dat tennis bij uitstek een 

sport is die je op veilige afstand van elkaar kan 

uitoefenen. KNLTB, NGF (golf) en NOC*NSF zijn 

veelvuldig in overleg met het ministerie van VWS 

en het RIVM over het hervatten van vrij 

tennissen en trainingen onder bepaalde 

voorwaarden zodra de situatie het toe laat. 

 

Competities 

De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie en de 

Kia Tenniskids competitie blijft voorlopig 

uitgesteld naar begin mei. Het kabinet heeft 

aangekondigd op 21 april een besluit te nemen 

over het vervolg van de maatregelen na 28 april. 

De KNLTB neemt zo snel mogelijk na 21 april het 

besluit of de nieuwe startdatum en planning van 

de competities haalbaar is of dat nieuwe 

aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de 

situatie en dan geldende maatregelen met 

betrekking tot het coronavirus. We houden ons 

hierbij aan de adviezen vanuit het RIVM en 

NOC*NSF. 

 

Voor meer dan 200.000 tennissers is de 

competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. 

We proberen er dan ook alles aan te doen om de 

competitie door te laten gaan, voor zover de 

situatie het toelaat. Uiteraard staat de 

gezondheid van onze leden voorop. 

 

Voorzitter    Bas Brouwer  Merskekamp 36  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 Janneke Russchen Tsjerkewal 23B  

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  0516-858354 

Jeugdcommissie    ledenadministratie 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7  @ltcdundelle.nl 

https://www.centrecourt.nl/actueel/nieuws/2020/03/knltb-voorjaarscompetitie-en-kia-tenniskids-competitie-voorlopig-uitgesteld-tot-begin-mei/


59 

We zijn alle mogelijke scenario's en bijbehorende 

consequenties aan het bekijken. We denken dan na 

over vragen als ‘Hoeveel speeldagen zijn er nog tot 

...? Welke toernooien en evenementen zijn er? 

Welke capaciteit is er op clubs?’ Er zijn nu in grote 

lijnen 3 opties: de VJC starten in weekend van 

9/10 mei, de VJC opknippen en een deel voor de 

zomer en een deel na de zomer spelen, de VJC in 

zijn geheel na de zomer spelen in plaats van de 

Najaars competitie. 

Welke keuze we ook maken, het zal ingrijpende 

gevolgen hebben voor verenigingen, spelers en 

onze organisatie. Daarom nemen we ook even de 

tijd om hier een beslissing over te nemen. In deze 

tijd moeten we geen overhaaste beslissingen 

nemen.  

 

Het bestuur hoopt voor alle leden op een goede 

gezondheid en begrip vanuit leden.  

 

Bij veranderingen in het beleid zullen de leden op 

de hoogte worden gebracht via de verschillende 

informatie kanalen.  

Tot ziens in andere tijden! 

 

Het bestuur LTC Dúndelle 

 

           

 

 

 

Nieuwe coördinator Slotplaats  
 

Per 1 april is Jan Willem Zwart, coördinator beheer 

van Natuurmonumenten ook coördinator van de 

Slotplaats. Jan Willem is ook coördinator op 

Schiermonnikoog, Bantpolder (nabij Lauwersoog) 

en op het vogeleiland Griend.  

 

Jan Willem geeft aan dat hij van afwisseling houdt. 

Hij is woonachtig in Buitenpost en zo liggen al zijn 

gebieden rondom hem heen. Vooralsnog is het 

eerst kennismaken en ontmoeten in Bakkeveen. 

Jan Willem is in de weekenden regelmatig al te 

vinden in de bossen van de Slotplaats.  

 

Juist in deze tijd dat mensen in de weekenden 

graag naar buiten willen kan het teveel worden in 

Bakkeveen. Gemeente Opsterland en 

Natuurmonumenten landelijk hebben al oproepen 

gedaan in de media om terughoudend te zijn met 

het wandelen in bosgebieden. Als BOA 

(Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) neemt Jan 

Willem hierin ook een toezicht taak op zich. Jan 

Willem zegt niet een vaste Slotplaatsdag te hebben 

maar wel bereikbaar te zijn. Mochten er vragen 

zijn, bijzonderheden of onraad zijn, laat het hem 

weten op 0612936388 of mail op 

j.zwart@natuurmonumenten.nl 

 
De Slotplaats bezoeken? 
Even buiten uitwaaien en de gedachten verzetten 

in de natuur, zeker in deze tijd is dat voor veel 

mensen heel belangrijk. Het kan op mooie dagen 

nu echter te druk worden, vooral in populaire 

natuurgebieden zoals de Slotplaats. Bent u van 

plan dit gebied de komende tijd te bezoeken? Houd 

dan rekening met drukte op de parkeerplaats, bij 

de entree en de recreatieve voorzieningen zoals de 

Speelnatuur van OERRR. Natuurmonumenten roept 

daarom met klem op om: 

• drukke plekken te vermijden; 

• op een rustig tijdstip te gaan en om te keren 

als het druk is; 

• met maximaal twee personen (gezinnen 

uitgezonderd) te komen; 

• afstand van elkaar te bewaren; en 

• thuis te blijven bij griepverschijnselen. 

 

Laten we er samen voor zorgen dat het mogelijk 

blijft de natuur te bezoeken! Ga voor meer 

informatie naar www.natuurmonumenten.nl. 

 

Hanneke Wijnja 

Boswachter communicatie en beleven 

  

mailto:j.zwart@natuurmonumenten.nl
http://www.natuurmonumenten.nl/
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Kinderopvang 

 

Wat een bizarre periode hebben we met elkaar 

achter de rug. Op 16 maart gingen alle scholen 

dicht net zoals de kinderopvang (peutergroepen,  

dagopvang en BSO). Op deze manier leveren we 

met elkaar een bijdrage aan het remmen van de 

verspreiding van het virus. 

 

Achter de schermen is er direct contact geweest 

met de gemeente, scholen en andere kinderopvang 

locaties in Opsterland. Met elkaar is er een 

noodplan kinderopvang opgesteld en in werking 

gebracht. In dit plan staat beschreven hoe de 

noodopvang binnen Opsterland is geregeld.  

 

In het noodplan van de gemeente Opsterland is 

o.a. het volgende vastgesteld: 

• Peutergroep blijven deze periode gesloten 

• Kinderopvang Buitenleven (Wijnjewoude) is 

open en valt onder de 24 uurs noodopvang van 

Opsterland 

• BSO De Telle (Wijnjewoude) en BSO De Bôge 

(Hemrik) zijn geopend (onder schooltijd 

worden kinderen op hun eigen school door een 

leerkracht opgevangen, daarna is de opvang bij 

de BSO) 

• Andere locaties die in Opsterland geopend zijn 

kunt u vinden op de website van de gemeente 

Werkt u in een vitale functie dan is er de 

mogelijkheid tot opvang op een aantal locaties in 

Opsterland. Deze opvang is er ook voor uw 

kinderen als u anders geen klant bent bij de 

kinderopvang. Werkt u in een vitale functie en 

heeft u opvang nodig dan horen wij dit graag. Op 

de website van rijksoverheid is de lijst te vinden 

met de beroepen die in aanmerking komen. Twijfelt 

u of u voor opvang in aanmerking komt of heeft u 

andere vragen rondom opvang van kinderen wij 

helpen u graag.  

www.kinderopvangesther.nl    

e-mail: kinderopvangesther@outlook.com  / 

telefonisch 06 - 30 28 31 89. 

 

Leuke tips 

Leuke tips om extra te lezen met de kinderen, de 

onderstaande websites hebben beide een leuke 

actie:  

• www.devoorleeshoek.nl (altijd gratis met bieb 

abonnement en nu voor iedereen gratis) 

• www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes   

(Vanaf vandaag elke week 10 digitale 

kinderboeken en luisterboeken voor 1ct per 

stuk) 

 

Esther Russchen

 

Berentocht 
Oproep op bakkeveen.nl :   

Zet een knuffelbeer voor je raam! Dan kunnen we 

tijdens een wandeling of fietstochtje deze proberen 

te spotten. Hoe leuk is dat! (Er mag een frisse neus 

gehaald worden volgens de richtlijnen 🎉). Dus in 

plaats van naar het bos, loop een rondje door je 

EIGEN buurt. Het is niet de bedoeling om door het 

hele land op jacht te gaan naar beren 😉). Doe jij 

mee? 

Hou tijdens de berenjacht natuurlijk wel rekening 

met de richtlijnen die op dit moment gelden. Hou 

dus afstand! 

 

 

Dominee Beer 

Vier keer per jaar wordt er in De Mande een kinderdienst gehouden onder de 

naam “kerk op schoot”.  In deze dienst worden de peuters allereerst 

verwelkomd door Dominee Beer. Onze Dominee Beer hoorde van de 

Berenjacht in Bakkeveen en doet natuurlijk heel graag mee om de kinderen 

een leuke wandeling door het dorp te gunnen.  

Dominee Beer staat voor het raam van de kerk De Mande, onder een tekening 

van de regenboog; het symbool van hoop en verbondenheid met God.   

Veel plezier met de berenjacht!  

Toos Hoogesteger 

 

http://www.kinderopvangesther.nl/
mailto:kinderopvangesther@outlook.com
http://www.bol.com/nl/m/thuisblijvertjes
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HISTORISCHE RUBRIEK 

April 2020, nr. 4 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

 

Corona:  Lessen uit de geschiedenis 
 

Hebben we dit eerder meegemaakt? Dat zal een 

vraag zijn die mensen zich stellen. Mijn 

herinneringen gingen even terug naar die dagen 

dat we in hier in Bakkeveen ingesneeuwd zaten in 

februari 1979. Het was zo heerlijk stil zonder 

verkeer, er was wat schaarste in de winkelrekken, 

en je had het met elkaar over de sneeuw, en het 

weer, en of het wel goed zou komen. Een 

krantenkop was: “Heel Friesland ingesneeuwd”.  

 

Daar kun je deze periode van dreiging en stilstand 

niet mee vergelijken. Ik las in deze rustige dagen 

een boek: “De Eeuwen des Onderscheids, een 

geschiedenis van Middeleeuws Europa” van Wim 

Blockmans en Peter Hoppenbrouwers. Een prachtig 

boek voor mensen met uithoudingsvermogen. 

Daarin wordt de veertiende eeuw kort 

samengevat: “In de loop van de veertiende eeuw 

reduceerde een hele reeks catastrofen de Europese 

bevolking met een derde tot de helft. Het ging om 

wijdverbreide hongersnoden, massale sterfte van 

vee, opstanden, oorlogen en pestepidemieën. Na 

de Zwarte Dood die in 1347-1353 over heel Europa 

woedde volgden nieuwe uitbarstingen, die 

verhinderden dat de bevolking zich snel zou 

herstellen tot het peil van omstreeks 1300. 

Exogene, natuurlijke oorzaken zoals 

weersomstandigheden en besmettelijke ziekten 

waren verantwoordelijk voor het vóórkomen van 

misoogsten en pandemieën. De enormiteit van de 

effecten hing echter af van menselijke factoren 

zoals mobiliteit en concentratie van de bevolking.”    

 

De schaal van deze coronacrisis is niet meer 

Europees, maar mondiaal. Hij begon ook in de 

voedselketen, en ook nu hij heeft ook het karakter 

van pandemie, waarvan de omvang van de 

effecten vooral wordt bepaald door mobiliteit en 

concentratie van de bevolking. 

 

Tot zover de overeenkomsten. Nu de verschillen. 

 

Je staat er minder alleen voor: mensen zijn niet 

alleen meer ingebed in familieverbanden en in de 

geloofs- en dorpsgemeenschappen waarbinnen ze 

leven. Daaromheen heeft zich sinds de veertiende 

eeuw in vele stappen een netwerk van nationale 

staten, overheden, internationale 

samenwerkingsverbanden ontwikkeld, dat nu 

ingezet wordt om de gevolgen van de virusuitbraak 

te beperken. Nu zal blijken of voorzieningen die we 

in het kader van gezondheidszorg en sociale steun 

en wetenschap hebben ontwikkeld sterk genoeg 

zijn om een crisis als deze te doorstaan. 

 

En dan zijn er gelukkig positieve berichten te 

melden: 

• Het lukte onze regering i.s.m. de 

wetenschappers en de media vrij goed om de 

toon te vinden om ons te informeren over wat 

er gaande is, en over hoe we ons gedrag 

moeten aanpassen. 

• Het systeem van de gezondheidszorg en de 

ziekenhuizen staat onder geweldige druk, maar 

weet zich toch nog aan te passen aan de 

veranderende vraag, en is tot nu in staat om 

medische zorg te bieden. 

• Scholen sluiten voor klassikale lessen, maar 

onderwijzend personeel zet zich enorm in om 

afstandsonderwijs voor zoveel mogelijk 

leerlingen te laten werken. 

• Nederlandse bedrijven doen mee in de 

frontlinie als het gaat om het ontwikkelen van 

stoffen waarmee de verspreiding van het virus 

kan worden afgeremd. 

• De Nederlandse bevolking past zijn gedrag aan 

de veranderende eisen. 

• De inspanningen van de overheid om te 

voorkomen dat bedrijven omvallen en 

werknemers hun banen verliezen hebben een 

enorme omvang, maar de effecten daarvan 

laten zich moeilijk voorspellen. 

 

Wij - als Nederlandse bevolking - leren weer een 

aantal lessen. 

De dood is dichterbij dan je denkt. Ieder van ons 

kan door op zo’n manier door het virus worden 

aangepakt, dat hij of zij niet geneest, zelfs niet op 

een IC-afdeling geplaatst wordt, wanneer de kans 

op herstel klein lijkt. En de angst voor de dood is 

dus ook weer terug. 

  

We voelen schaamte als we kijken naar mensen in 

zorg en onderwijs, nu onze helden en redders, 

terwijl we jarenlang hebben toegelaten dat ze 

vooral als sectoren werden gezien, waarop 

bezuinigd moest worden.  

 

We verliezen en missen op dit moment ook veel en 

dat beseffen we. Samen een wandeling maken, je 

kleinkinderen blijven ontmoeten, actief en in 

persoon deelnemen aan vergaderingen of andere 

bijeenkomsten en evenementen. Meeleven met de 
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sportclubs waar je lid of een fan van bent. Het 

staat allemaal stil.     

We kunnen omhoog of opzij wijzen, we kunnen 

proberen anderen na onze hand te zetten, maar 

dat lost niets op. We zijn toch op elkaar 

aangewezen. En dus kunnen ook maar beter wat 

naar elkaar omkijken. 

         

Ik heb geboeid en ontroerd op TV gekeken naar 

Paus Franciscus, die de Italiaanse bevolking een 

hart onder de riem probeerde te steken met een 

kerkdienst op het lege, verregende Pietersplein. 

Het is nog terug te vinden op www.npostart.nl. Je 

beseft wat een enorme kracht en steun mensen in 

vroeger eeuwen hebben ervaren in hun 

overgeleverd zijn aan omstandigheden en 

gebeurtenissen die ze niet begrepen. Het was ook 

prachtig geregisseerd theater, een ijzersterk 

verhaal van die angstige apostelen in een bootje in 

de woeste storm, en één acteur, de paus, in het 

wit gekleed, die – met zijn overgewicht - de 

trappen met zijn versleten knieën maar met 

moeite kon beklimmen, maar - eenmaal achter de 

katheter - ieder woord het juist gewicht wist te 

geven. Troostend, helend, bemoedigend, 

vertrouwenwekkend. Hij bad bij de afbeelding van 

Maria en het beeld van Christus die bij eerdere 

pandemieën in de zesde en de zestiende eeuw 

door Rome waren gedragen. Je zou er bijna weer 

katholiek van worden. 

 

Dit is de link naar de site:  

www.npostart.nl/urbi-et-orbi-extra/27-03-

2020/KN_1713754? 

fbclid=IwAR3FU9LyAp71Iu0vj2QTkgICAgsm2bhd9

5E9WytwFr6UnLzahOzlt5hGZz0 

 

Een interessante vraag blijft of de wereld na deze 

crisis zal veranderen, zoals dat na de Eerste en de 

Tweede Wereldoorlog het geval was. Treden er 

verlossers naar voren die ons van onze zorgen en 

angsten verlossen, ons geruststellen en ons de 

weg terug naar hoe het was zullen wijzen. Of 

zullen boetepredikers die ons een heel ander pad 

op willen sturen de overhand krijgen. Ik blijf 

nieuwsgierig naar de uitkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred Hoogenboom 

 

 

 

Stichting Dorpsfeest Bakkeveen organiseert  

DORPSFEEST BAKKEVEEN 2021 

 
Lieve dorpsbewoners en andere geïnteresseerden van ons 

prachtige Bakkeveen. 

 

De huidige situatie rondom het coronavirus treft alle evenementen 

zo ook het dorpsfeest van ons prachtige Bakkeveen! We hebben 

daarom besloten de voorpret te verlengen!!! 😁 
 

Dorpsfeest 2020 wordt verplaatst naar 3, 4, 5 en 6 

juni 2021!  

 

Oefen in huis alvast met hoofdtooigooien, 

totempaalslingeren en lassowerpen met uiteraard gepaste 

afstand i.v.m. rondvliegend materiaal. 

 

Op naar een prachtig dorpsfeest in 2021!  

 

 

Ald Bakkefean  

De laatste hand wordt gelegd aan het 

nieuwe nummer van Ald Bakkefean. Met 

artikelen over Spoelstra’s Draai, over 

wethouder Wolter Postma en over zijn 

jeugd, over vakopleidingen op het Allardsoog 

in oorlogstijd, over een schilderij van het 

Blauhûs en over een volksgericht in 

Bakkeveen. Leden ontvangen het half april in 

de brievenbus. 

http://www.npostart.nl/
http://www.npostart.nl/urbi-et-orbi-extra/27-03-2020/KN_1713754?%20fbclid=IwAR3FU9LyAp71Iu0vj2QTkgICAgsm2bhd95E9WytwFr6UnLzahOzlt5hGZz0
http://www.npostart.nl/urbi-et-orbi-extra/27-03-2020/KN_1713754?%20fbclid=IwAR3FU9LyAp71Iu0vj2QTkgICAgsm2bhd95E9WytwFr6UnLzahOzlt5hGZz0
http://www.npostart.nl/urbi-et-orbi-extra/27-03-2020/KN_1713754?%20fbclid=IwAR3FU9LyAp71Iu0vj2QTkgICAgsm2bhd95E9WytwFr6UnLzahOzlt5hGZz0
http://www.npostart.nl/urbi-et-orbi-extra/27-03-2020/KN_1713754?%20fbclid=IwAR3FU9LyAp71Iu0vj2QTkgICAgsm2bhd95E9WytwFr6UnLzahOzlt5hGZz0
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Tweede team speelt alweer gelijk tegen BOB 
 

Wie is de BOB?   

Nou dat bleek; het tweede team van Schaakclub 

Bakkeveen, een mooie overwinning lag in het 

verschiet maar voor de derde keer dit seizoen was 

een team-remise het hoogst haalbare. BOB is een 

groep schakers uit Oenkerk die met een paar 

sterke spelers in de tweede klasse acteren. Deze 

avond tegen het tweede viertal van Bakkeveen 

hadden ze hun twee sterkste spelers echter 

thuisgelaten. Misschien vanwege het Corona 

spook, of omdat het uitzicht op een 

kampioenschap al verkeken was?  

 

Jaap Weidema aan bord 4 mocht beginnen met 

de witte stukken en opende niet geheel 

onverwacht met de killersopening, het Orang 

Oetan. Jaap kreeg al snel een mooie open stelling 

op de damevleugel met ver opgerukte pionnen, en 

na een blunder van zijn tegenstander was het 

eerste punt al snel binnen. 

  

Robin Baines zal zich nog wel eens achter zijn 

oren krabben hoe hij vanaf het begin een 

centrumpion cadeau kreeg, een prachtige aanval 

opzette tegen de zwarte koning, op vijf 

verschillende manieren de partij had kunnen 

afmaken, en toch nog verloor. Een kwestie van 

teveel goede zetten en niet de juiste keuze kunnen 

maken.  

 

Anne van Streun zat wederom aan bord 1 en 

mocht bewijzen dat hij dit seizoen in topvorm 

verkeert. In een Pirc verdediging nam Anne het 

initiatief met o.a. b5 en a5. Zijn tegenstander liet 

zich echter niet van de wijs brengen en bouwde 

langzaam de druk op. Er volgden twintig zetten 

geworstel van Anne om uit allerlei penningen te 

ontsnappen. Op de 30e zet waren alle 

verdedigingszetten uitgeput en volgde stukverlies. 

Einde partij. 

  

Jasper Zijlstra aan bord drie moest voor de 

tweede keer deze week aantreden. De avond 

ervoor had hij onverwacht weten te winnen voor 

het eerste team van Bakkeveen door in een 

slechtere stelling met een klein tactisch grapje de 

partij naar zich toe te trekken. Tegen de BOB-er 

kwam de saaie afruil variant van het Frans op het 

bord maar Jasper wist met de zwarte stukken 

uiteindelijk groot voordeel te bereiken. Een drama 

leek zich te voltrekken toen hij plots een loper 

weggaf, echter het resterende eindspel van drie 

pionnen tegen het witte paard wist Jasper toch te 

winnen.  

 

Einduitslag dus 2-2 en Bakkeveen staat nog op een 

gedeelde tweede plaats in de groep. Laatste ronde 

tegen nummer 1 uit. 

 

Jasper Zijlstra 

Geen water 
 

We spelen in Onna vandaag. Tegen Steenwijk. Dat 

is nummer 5 in FSB 2C. Een klasse waar wij, van 

Bakkeveen-1, juist graag uit willen. Onna ligt 

hoger dan zijn omgeving en contrasteert daarmee 

met het lage veengebied van de Weerribben-

Wieden eromheen. Het woord betekent ‘geen 

water’. Tegenspraak met de Weerribben, waar 

zoveel water is dat je bij de dorpen niet eens met 

de auto kan komen. Er passeerden Romeinen 

Onna, over de hoogten van Steenwijk. En nu zijn 

wij er. Bijna 200 jaar geleden stuitte een 

landarbeider hier op 237 Romeinse munten. Deze 

geldschat behoort tot de oudste Romeinse 

muntvondsten in ons land. Met enige regelmaat 

worden in de omgeving van Steenwijk behalve 

Romeinse bronzen, zilveren en gouden munten ook 

voorwerpen gevonden. Een boeiende plek om te 

schaken, dus. “Wat gaan wij hier vinden?”, vraag 

ik mij af. De weg ernaartoe vanaf de snelweg is 

lang. Altijd als ik denk dat ik er nooit meer kom, 

doemt in het duister een lichtje op. Het dorpshuis. 

Vol met schakers. Ook Gerrit  Meppelink en Ben de 

Vries sluiten spoedig aan. Onze opstelling anders 

dan normaal. Jasper Zijlstra valt in. “Dus jij laat 

ons ook in de steek”, zeggen ze tegen Gerrit. Net 

als ik verhuist hij binnenkort. “Dat zie ik anders”, 

zegt hij. “We maken plaats voor jong talent”. Nu 

willen we winnen, zolang het nog kan. Onzekere 

tijden immers, door het Corona-virus. Gerrit op 4 

begint het beste. Hij wint een pion en vormt een 

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 

 

http://destripe.nl/wp-content/uploads/2012/02/Stripe.jpg
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Op verzoek hier een artikel uit Pompebled 

(dorpskrant van Frieschepalen/Siegerswoude). 

Omdat Dr. Strampel van De Wilp ook in Bakkeveen 

cliënten heeft en de opvolging merken.  

Auteur is Pjirkje Idsinga-Vellinga en ze woont aan 

de Meskekamp in Bakkeveen ! 

solide blok in het midden. Ben op 2 start wat 

moeilijker maar krijgt al snel vrij uitzicht op de 

vijandelijke koning. Ik (= Dirk Müller) op 1 druk 

mijn tegenstander vanaf de start beetje-bij-beetje 

weg en ben de eerste die wint. De koning van de 

tegenstander staat niet meer veilig en dat kost 

hem teveel materiaal; 1-0. Ben volgt snel met een 

mooie mat in de hoek van het bord; 2-0. Aan 

Gerrit wordt remise aangeboden. “Kan ik dat 

aannemen?”, vraagt hij aan mij. Dat kan hij; 2 ½ - 

½ voor. Jasper staat lastig, verloren bijna zo lijkt. 

Door een trucje trekt hij de partij alsnog naar zich 

toe en we winnen 3 ½ - ½. Dat is een mooie score. 

Wij staan nu 4 punten “los’ van de nummer 2 

Heerenveen. Dagen later blijkt dat dat zo blijft. Er 

wordt voorlopig niet meer geschaakt. Hoe het 

verder gaat? We gaan het zien! 

 

Dirk Müller 

 

Pompeblêd Maart 2020      

  

Even voorstellen         
 
Er komt veel bij kijken als de reeds lang 

gevestigde huisarts met pensioen gaat en een 

nieuwe jonge arts zijn plaats inneemt. Tussen de 

bedrijven door neemt mevrouw Jansen even de tijd 

om mij te woord te staan. Onder het drinken van 

een lekker kopje thee gaat zij mij een en ander 

vertellen over de verandering van huisarts in de 

Wilp en de wijde omtrek. 

  

Om wie gaat het hier? 

In een vorig Pompeblêd heeft Mevrouw Strampel 

aangegeven dat zij en haar man de huisartsenpost 

verlaten en erin zijn geslaagd een opvolger te 

vinden die naar hun gevoel past bij de bevolking 

van deze streek. 

Mevrouw Marit Jansen uit Roden wil graag de 

vrijgekomen post “bemannen” en gaat die met 

ingang van 1 April waarnemen. Zij is 36 jaar en 

woont in Roden met haar man, die daar tandarts is 

en haar twee zoontjes van vier en twee jaar. 

Reeds enige tijd is zij zich aan het inwerken bij 

dokter Strampel en zijn vrouw. 

 

Wat verandert er? 

Roden ligt nabij en zij blijft daar wonen. Zij kan bij 

oproep binnen een kwartier ter plaatse zijn. De 

praktijk gaat zij uitvoeren in het dorpshuis in de 

Wilp: Op de Welle. Daar wordt druk getimmerd om 

er een geschikte locatie van te maken, want 1 April 

komt snel in zicht. 

Natuurlijk is er al een lange periode van 

kennismaking en voorbereiding aan vooraf gegaan. 

Een brief voor de patiëntenkring is in de maak en 

ligt binnenkort op de mat of zit in de bus.  

 

Waar komt mevrouw Jansen oorspronkelijk 

vandaan? 

Marit Jansen is geboren in Drachten en heeft daar 

gewoond tot haar derde levensjaar, maar is 

getogen in De Knipe. De middelbare school heeft 

zij afgelopen in Heerenveen en gestudeerd in 

Groningen. Zij legde zich eerst toe op de studie 

bewegingsleer en praktiseerde met fitheidstesten 

bij oudere mensen. Zou zij zich in de toekomst nog 

willen specialiseren dan zou zij waarschijnlijk iets 

kiezen bij oudere mensen. 

Maar voor haar ligt nu de praktijk in onze 

omgeving. Zij is eerder 4 jaar huisarts in 

Surhuisterveen geweest en heeft verschillende 

keren artsen vervangen. Daarbij heeft zij de 

nodige ervaring opgedaan, maar in een dergelijk 

beroep zul je altijd weer voor verrassingen komen 

te staan. 

 

Hoe zit het met assistentie? 

In eerste instantie zit dokter Jansen vier dagen op 

de praktijk (later drie) en heeft daarbij 3 

assistenten. De huisarts van Ureterp, Willie ter 

Veer, neemt daar eveneens zitting, maar mevrouw 

Jansen is hoofd van de praktijk. De huidige 

verpleegkundigen zijn daar op gezette tijden voor 

patiënten op afspraak ook weer aanwezig. 

 

In het weekend is er een roulatiesysteem waar zij 

ook weer op haar beurt dienst doet. Tegenwoordig 

kan men, als dat beter uitkomt voor de patiënt 's 

nachts of in het weekend ook naar Drachten i. p. v. 

naar Groningen. 

 

Voor mensen die verder af wonen of minder mobiel 

worden kan zij bij een consult ook thuis komen. Zij 

zal haar uiterste best doen voor een flinke 

klantenkring klaar te staan en hun vertrouwen te 

winnen. 

 

Valt werk, vakanties en opvang thuis goed 

samen te regelen?  

Met de vakantie van haar man is dat goed te 

regelen. Haar “jonkjes” gaan nu nog na schooltijd 

naar de opvang en haar man is ook een dag in de 

week vrij. 

In de vakantie gaan zij er met de caravan op uit; 

vaak richting Oostenrijk. 

Dokter Jansen zal u graag toevoegen aan haar 

patiëntenkring. Van harte welkom!  

Pjirkje Idsinga
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Friesland / Fryslân puzzel 

In één van mijn Whatsapp groepen ging afgelopen 

dagen bijgaande puzzel rond. 

Hiernaast onder staan 40 Friese plaatsnamen 

uitgebeeld in emoticons. De figuurtjes zijn hiernaast 

“gelukkig” iets groter dan op je smartphone.  

De plaatsnamen zijn meestal in het Nederlands, soms in 

het Fries. 

Succes met puzzelen! 

 

Je mag de oplossing insturen naar info@bakkeveen.nl  . 

En als je er enkele niet weet, mag je ook de goede 

oplossing vragen. Ik denk dat ik de goede oplossing 

ondertussen heb (deels ook weer van anderen 

gekregen!). 

Prijsjes doen we niet, want het gaat om een leuk en 

soms frustrerend tijdverdrijf. En misschien had je deze 

puzzel zelf ook al gehad ….. 

Jan van Dalen 

 

  

mailto:info@bakkeveen.nl
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De Staten van Drenthe besloten in Assen, voor een varkensinvasie uit Brabant te passen. 

Opdat dit mooie gewest niet nog meer wordt verpest, door ammonia en uitlaatgassen. 

 

Jawel, sprak een magere bouwboer uit Loenen, met al die beperkingen moet 'k me maar verzoenen. 

Geen graan, maar dan ook geen bollen, ik verbouw enkel nog knollen, en die verkoop ik dan voor 

citroenen. 

 

Een ouwe man uit Bakkeveen, dronk graag een glas, maar ooit alleen. 

Want, zei hij, ergens staat geschreven, en ik herhaal het hier maar even, 

dat ik de drank niet hoef te haten, "Geniet ,ervan maar drink met maten". 

                                                                                                                                    Via Appie 

 

Ingezonden recepten voor in de keuken 

 

Quinoa- Linzen ovenschotel  
 4 personen 

 

Ingrediënten 

• 1 kop quinoa 

• 1 doosje kwark 500 gr 

• 1 zak kleurige  wokgroente 

• 1 kop bruine linzen of 2 blikjes linzen met totaal 

uitlekgewicht van 530 gram (Bonduelle) 

• 200 gram geraspte oude kaas 

• 100 gram gram geraspte oude kaas 

• peper, zout, olijfolie,2 knoflooktenen 

 

Bereidingswijze 

Kook de quinoa, kook de linzen, en giet alles goed af.  

Meng de kwark met 200 gr oude kaas, de uitgeperste 

knoflooktenen en wat peper. 

Bak de wokgroente beetgaar. 

Meng de quinoa met de wokgroente. 

Leg in de ingevette overschaal 3 lagen: 

1. de linzen 

2. kwark met kaas, knoflook en wat peper 

3. quinoa met groente. 

Oven op 150 gr. 3 kwartier de schaal, afgedekt met 

alufolie in de oven. 

Na 35 minuten, folie verwijderen en 100 gram kaas 

erover strooien. 

Dan nog 10 minuten verwarmen. 

 

Lekker met sla erbij. 

Bereidingstijd is 45 minuten. Korter, als je linzen uit blik 

gebruikt. 

 

Dit gerecht kun je een dag van tevoren maken. 

Heel geschikt voor als je gasten krijgt 

 

Petra de Jong 

HARIRA (troostsoep) 
 

Ingrediënten 
• 2uien 
• 3t.knoflook 
• 3 wortels 
• 200gr. rode linzen 
• 1 blik tomatenpuree 
• 500ml passata of twee blikken tomaten 

blokjes (polpa) 
• 200 ml. water 
• 3tl. ras-al-hanout of marokkanse kruiden 
• Chilipoeder 
• Olie/citroensap, zout naar smaak 
• 400gr. gekookte kikkererwten 

o Aan tafel : verse 
peterselie/feta/beetje yoghurt 

 

Bereiden 

• Snijd uien/bleekselderij en wortel en fruit 
ze 5 min.in de olie 

• Voeg knoflook in stukjes toe, de ras -al-
hanout, tomatenpuree en fruit even mee 

• Voeg passata of blikken tomaten/water 
en linzen toe en kook 15 minuten 

• Maak op smaak met peper en zout en 
chili 

• Voeg gekookte kikkererwten toe en kook 
alles nog 15 minuten. 

Deze soep wordt ‘s avonds tijdens de 
ramadan gegeten, maar is altijd verkrijgbaar 
 
Tip : kook kikkererwten in flinke hoeveelheid  
( na nacht weken) en vries ze in. Een handje 
hiervan kun je vaak in soep of salade doen. 
 

Annemarie Bongers 
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes 
 

 

  

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 47 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Slûswachter wordt alleen digitaal verspreid 

en niet op papier. Er zijn nog adressen waar 

men niet over internet faciliteiten beschikt en 

dus geen kennis kan nemen van de inhoud.  

Ken je iemand die verstoken blijft: wellicht kun 

je met een laptop of tablet de persoon 

informeren of relevante pagina’s afdrukken. 

Voorzover de behoefte er is. 

Cartridges & oude mobieltjes 
 

U kunt bij ons de cartridges en oude 

mobieltjes  inleveren, voor elk exemplaar gaat 

er € 3,-- naar de Cliniclowns. 

 

De Wylde Roas 

Weverswal 4, Bakkeveen 

www.dewylderoas.nl 

0516 - 54 11 28               

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is in de 

maanden april en tot bijna eind mei elke 

zaterdagochtend geopend.  

Op andere dagen dus naar de milieustraat in 

Oosterwolde (of Gorredijk) en niet elders 

dumpen.  

In de groene container kan ook (slechts 50 cent 

per lediging).  

 
Op woensdag 1 april (geen grap) hebben 

buurtverenigingen (of andere vrijwilligers) alle 

bewoners in Bakkeveen een bosje gele tulpen 

bezorgd. Dit om de mensen een hart onder de 

riem te steken in deze lastige tijden. Voor de 

één is de corona-crisis natuurlijk meer ingrijpend 

dan voor de ander; initiatiefnemer St. 

Vlooienmarkt-Bakkeveen heeft gemeend geen 

onderscheid te kunnen maken en daarom kreeg 

elk adres in Bakkeveen een bos tulpen.  

Het mooie was dat buurtverenigingen bereid 

waren van deur tot deur te bezorgen, zodat 

contacten weer even (zonodig) opgefrist konden 

worden. Nog veel dank daarvoor. 

In De Lijte Ureterp en Waldhûs in Wijnjewoude 

zijn ook alle bewoners met een bosje tulpen 

verrast. 

 

Een (anonieme) vrijwilliger van de vlooienmarkt 

heeft de actie bedacht. Het idee is door het 

bestuur van de vlooienmarkt omarmt en 

uitgevoerd. De tulpen zijn door de vlooienmarkt 

gekocht bij tulpenkweker Hanenburg-Hettinga in 

Pietersbierum (nabij Harlingen). Voor het 

vervoer naar Bakkeveen mocht gebruik worden 

gemaakt van een bestelauto van Actifood uit 

Oosterwolde (Koenraad: nog bedankt !).  

Met Jannie Zandberg van De Wylde Roas zijn 

goede afspraken gemaakt, zodat er ook voor 

deze middenstander hopelijk een win-win 

situatie ontstaat.  

 

We wensen iedereen veel gezondheid en 

hopelijk tot de eerstvolgende markt, wanneer 

die ook mag zijn…. 

Bestuur St. Vlooienmarkt Bakkeveen 
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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, Dúndelle, 

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 

Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 

www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl 

Behandeling volgens afspraak 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag. Wij 

nemen nieuwe patiënten aan. 

 

Fysiotherapie Goren 

Ook manuele therapie en diverse specialisaties.  

Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 

www.fysiotherapiegoren.nl  

 

Gebiedsteam 

Voor advies en ondersteuning bij opvoeden en 

opgroeien, naar school gaan, leven met een 

beperking, ouders worden en zelfstandig blijven 

wonen, maatschappelijk werk en budgetadvies 

kunt u bij het Gebiedsteam terecht: (0512) 386 

222 (ma-vr. 09.00 – 12.30 uur) of 

gebiedsteam@opsterland.nl 

 

Dorpssteunpunt.  

• U kunt een beroep doen op het 
Dorpssteunpunt bij de volgende vrijwilligers: 
Roelie Dijk 0516 541454 / Neeltje Haisma 
0516 541318 / Jelly Hoekstra 541 836 
dorpssteunpunt@bakkeveen.nl 

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 (soms 1 dag eerder, zie 

agenda op www.bakkeveen.nl). 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 publiek via 

www.bakkeveen.nl verspreid, en 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)  

€ 270,-- 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 

 

Praktijk voor klassieke Acupunctuur 

W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van 

Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 06-49642014  

 

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 11:15 - 21 uur, Vrijdag, zaterdag tot 22 uur. 


