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Jaargang 12 nr. 6  
  Juni 2020 

 

Langzaam maar zeker worden de corona-beperkingen opgeheven 
Sinds 1 juni mogen de terrassen weer open, wel uitgestrekt om voldoende 

onderlinge afstand te kunnen houden … 



2 

  



3 

De Slûswachter 
 

Je leest nu in de laatste Slûswachter voor 

zomervakantie: juni 2020.  

Meestal wordt in het juni-nummer het einde van 

verenigingsactiviteiten beschreven en een opmaat 

gegeven voor de activiteiten na de zomer. Dat is 

nu anders. Velen zijn dit jaar door de corona-crisis 

half maart al gestopt. En wat er wel en niet mag 

vanaf 1 september is nog wat onzeker. Daarom 

een dunnere Slûswachter dan gewoonlijk. Maar 

toch wel op papier na 2 alleen digitale uitgaves!  

Onder corona-veilige omstandigheden is deze 

Slûswachter op donderdagavond 4 juni gebundeld 

in Dúnhoeke.  

 

De vorige 2 dikke uitgaves (april en mei) zijn 

alleen digitaal beschikbaar. Je kunt deze en alle 

oudere Slûswachters en voorgangers van de 

dorpskranten vanaf 1962 teruglezen op 

www.bakkeveen.nl/dorpskrant.  
Wellicht een leuk tijdverdrijf voor de wat minder 

mooie zomerdagen…. 

 

Gelukkig is de besmettingskans van het corona-

virus zover teruggedrongen dat er steeds meer 

activiteiten en samenkomsten zijn toegestaan. De 

foto op de voorpagina geeft daar een beeld van. 

Ook staan er weer een aantal activiteiten in 

onderstaande agenda. Of de vlooienmarkt op 5 

september weer kan, blijft natuurlijk de vraag, 

maar momenteel is dat nog niet verboden. En het 

is in de buitenlucht…. 

 

www.bakkeveen.nl 

Op bakkeveen.nl worden vele berichten 

gepubliceerd. Nu er minder activiteiten zijn en 

geen evenementen is het aantal berichten wel wat 

lager dan gewoonlijk, maar gemiddeld wel 1 

bericht per dag. Sommige mensen meldden dat ze 

op de voorpagina geen nieuwe berichten zien. Als 

dat zo is, moet het “cache” (of buffer)-geheugen 

van de telefoon of computer geleegd worden. Op 

de computer doe je dat meestal met ctrl+F5.  

 

Voor de thuisblijvers 

Voor thuisblijvers en vakantiegasten zijn er rond 

Bakkeveen fietstochten uitgezet om de omgeving 

te verkennen en een doel te hebben voor het 

fietsen.  

Er zijn momenteel 2 smaken:  

• Fietsspeurtocht (9 stuks). Aan de hand van 

foto’s van kruispunten/zijwegen/zijpaden volg 

je een verrassende route rond Bakkeveen. 

Afstand ongeveer 30 km. Je hebt daarbij 

onderweg wel je telefoon (of tablet) nodig om 

te zien hoe de volgende foto er uit ziet.  

• GPS-routes (5 stuks). Via brede fietspaden en 

rustige weggetjes volg je een route rond 

Bakkeveen (afstand tussen 35 en 40 km). 

Thuis laad je de route in op je fietscomputer en 

… fietsen maar. 

In alle gevallen geldt dat start en finish bij de TIP-

kiosk in Dundelle zijn.  

De routes zijn te vinden via 

www.bakkeveen.nl/verken  
 

Het weer 

Nu corona op de terugtocht is, zal het “weer” een 

veel besproken onderwerp worden. Voor het weer 

in onze regio zijn 5 online weerstations 

beschikbaar. Kijk op 

www.meteobakkeveen.nl voor actuele en 

historische temperatuur, neerslag, wind, etc.  

 

Hopelijk tot begin september na een ontspannende 

en gezonde zomerperiode.  

Jan van Dalen

 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 1 juli Speel-o-theek uitleen.  15:15-17:15 uur in Dúnhoeke (bij zwembad). 37 

Ma 6 t/m Vr 24 juli Huisartsenpraktijk Bakkeveen wegens vakantie gesloten 12 

Wo 5 aug Speel-o-theek uitleen.  15:15-17:15 uur in Dúnhoeke (bij zwembad). 37 

Vr 28 aug Laatste dag inzenden kopij Slûswachter september --- 

Wo 2 sep Vrouwen van Nu: Koffie en Erna Jansen.  Dundelle, 10 uur 17 

Wo 2 sep Speel-o-theek uitleen.  15:15-17:15 uur in Dúnhoeke (bij zwembad). 37 

Wo 2 sep Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Vr 4 sep Vrouwen van Nu: Haak en breicafé in De Brink, 10 uur 17 

Za 5 sep Vlooienmarkt, 7-13 uur Web 

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 

Josien Meulenhoff Secretaris 06-1954 4949 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 

 

Na maanden van strenge maatregelen rondom het 

Corona virus wordt is de regelgeving half mei al 

iets verlicht. En per 1 juni wordt er weer meer 

mogelijk. Mensen kunnen weer meer doen op het 

gebied van sociale contacten. Zakelijk gezien is 

dit voor een recreatiedorp als Bakkeveen een 

gunstige ontwikkeling. Op die manier kan er nog 

iets verdiend worden na, een voor hen, treurig 

voorseizoen. Er bestaat een grote kans dat in het 

hoogseizoen veel mensen de weg naar ons dorp 

alsnog weten te vinden. We weten immers nog niet 

hoe het komt met vakanties in het buitenland. En 

laten we wel wezen, in deze hoek van Friesland 

kun je prima je vakantie doorbrengen. Hebben wij 

even geluk dat we hier wonen!  

 

Nieuw Maaibeleid gemeente Opsterland. 

Er hebben ons een aantal klachten bereikt over het 

nieuwe maaibeleid. Het blijkt dat een aantal 

gazons niet meer gemaaid werden. Hierover is 

contact geweest tussen PB en de Dorpstun. Noch 

Plaatselijk Belang noch de Dorpstun zijn van dit 

nieuwe beleid door de gemeente op de hoogte 

gesteld. Terwijl de gemeente participeert in de 

Dorpstun commissie. Deze communicatie verdient 

zeker niet de schoonheidsprijs. Het minste wat de 

gemeente had kunnen doen, was even te 

overleggen met de Dorpstun en hun inbreng hierin 

te vragen. De Dorpstun commissie zal hier verder 

over berichten in deze Sluswachter.  

 

Bloembakken hangen er weer. 

Na de ijsheiligen zijn de bloembakken in het 

centrum weer opgehangen door de Wylde Roas. 

Twintig bakken in totaal bij de sluis en 4 grote 

staande bakken. Twee staan op de Brink en twee 

staan, nu verspreid, langs de Tsjerkewal. Dank aan 

de vrijwilligers die hebben toegezegd om deze 

bakken dit jaar weer te verzorgen.  

 

Woningbouw Bakkeveen. 

Zoals u misschien heeft gelezen in de Sa, heeft 

een plaatselijk raadslid vragen gesteld aan de 

gemeente over het bouwen van 

seniorenwoningen in de dorpen in Opsterland. 

Dit punt is ook door Plaatselijk Belang al vele 

malen aangekaart. Wij zijn dan ook blij dat de 

politiek dit punt heeft opgepakt. Ook wij streven, 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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net als meerdere dorpen in Opsterland, naar de 

bouw van seniorenwoningen in het centrum van 

het dorp. We willen deze woningen niet aan de 

rand van het dorp, zoals de gemeente voorstelt.  

 

De bouwplannen voor Aylvalan zijn vanwege 

Corona ook enigszins op de lange baan geschoven. 

Het was niet mogelijk een voorlichtingsavond voor 

inwoners en belangstellenden te houden. Nu er 

weer meer ruimte komt voor bijeenkomsten met 

groepen personen, wordt gekeken wanneer de 

voorlichtingsavond over deze woningbouw weer 

plaats kan vinden. We vinden het belangrijk dat 

iedereen hier kennis van kan nemen en zijn zegje 

hierover kan doen. Zodra er een bijeenkomst 

mogelijk is, wordt u hierover geinformeerd door de 

werkgroep.  

 

Openlucht Zwembad Dundelle. 

Wat hadden we met dit mooie weer graag gebruik 

gemaakt van ons openlucht zwembad. Maar helaas 

heeft Corona ook zijn gevolgen voor het 

zwemseizoen. We hebben kunnen zien dat er met 

man en macht gewerkt is om het bad in perfecte 

staat te krijgen. Maar nu moet het nog kunnen 

openen.  

We hebben contact met de beheerder van het bad 

en zij houdt ons op de hoogte van wat er wel/niet 

mogelijk is. Zij doen hun uiterste best om te 

streven naar open gaan van het bad. Maar door de 

vele regels en protocollen is dit bijzonder lastig. Er 

moet een afweging plaatsvinden van wat er 

mogelijk en haalbaar is.  

 

 

 

Sport en spel voor de jeugd. 

Voetbal, tennis, survival en outdoor is allemaal 

weer beperkt toegankelijk. Wat fijn dat de clubs 

met hun vrijwilligers alles in het werk stellen om 

dit te organiseren. Er worden hier en daar extra 

mogelijkheden gecreëerd voor hen die normaal 

geen lid zijn en die nu toch tegen een gunstig taref 

mee kunnen doen.  

Ook de 3 speeltuinen zijn inmiddels gereed. Dit 

resulteert al in een drukte van jewelste. Een groot 

compliment aan al diegenen die hieraan 

meegewerkt hebben. Ze kunnen er trots op zijn 

dat ze in zo korte tijd zo’n groot en duur project 

mogelijk hebben gemaakt. De speeltuinen hadden 

niet op een beter moment geopend kunnen 

worden. De kinderen hebben ook een lastige 

periode achter de rug. Ze waren wel toe aan iets 

leuks en iets nieuws. We hebben gezien dat ze zich 

in groten getale op de speeltoestellen hebben 

gestort. Op blote voeten en met bezweette lijfjes 

wordt er gespeeld dat het een lieve lust is. In 

principe kunnen we jaren vooruit met deze 

speeltuinen. En laten we er met z’n allen ook een 

beetje op toezien dat we ze in goede staat houden.  

 

Deze maand komen wij ook weer in het echt bij 

elkaar voor onze bestuursvergadering. Dat is 

dan de laatste keer voor het zomerreces.  

 

Het is allemaal anders dan voorgaande jaren, 

maar toch wensen alle bestuursleden van PB 

jullie een fijne vakantie en een goede zomer 

toe, ondanks alle beperkingen die er (nog?) 

zijn.  

 

Jannie Tjassing 
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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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Nieuw bij ons in het dorp   

 

 

Freerk en Lutske 

 

We zitten aan de Nije Buorren 42 in de tuin 

aan de thee om het interview te houden op 

Corona afstand van elkaar. Het is (eind april) 

prachtig weer, 20 graden. Het is even een 

afweging geweest, zullen we het gesprek voor 

of na de bevalling doen want Freerk en Lutske 

verwachten begin mei hun eerste kind. Ze 

weten nog niet of het een jongen of meisje 

wordt. Dus wanneer de clubkrant in juni 

uitkomt is de baby al een maand oud, 

wanneer alles normaal verloopt realiseren we 

ons. 

 

Freerk en Lutske woonden eerst in een 

tussenwoning in Drachten alvorens ze 

gezamenlijk naar Bakkefean verhuisden. In 

oktober 2019 zijn ze overgegaan naar de Nije 

Buorren 42. Het huis waarin ze wonen heeft veel te 

bieden. Je kan er blijven wonen tot aan je oude 

dag want er is een slaapkamer, douche en toilet 

beneden. Er is flink geklust en het huis voldoet nu 

aan de laatste wensen. Er is ook gekeken in de 

omgeving van Dokkum naar een huis. Het is de 

streek van Freerk en zowel Freerk als Lutske 

werken in Damwâld. Lutske heeft haar man 

enigszins overgehaald om toch in deze buurt te 

gaan wonen en het went, zegt Freerk. De 

omgeving is mooi, het huis staat vrijstaand en op 

een goede plek.  

 

De Corona tijd wordt zowel door Freerk als Lutske 

(ze zijn nu samen thuis) als saai en ongewoon 

ervaren. Het is contact op afstand, dat is erg 

wennen voor deze familiemensen. Maar, zegt 

Lutske, ik heb nog nooit zoveel leuke attenties 

gehad toen ik pas geleden jarig was!! 

 

Freerk stelt zijn vrouw voor 

Lutske Haisma-Veenstra is 29 jaar. Ze is geboren 

en getogen aan het Foarwurk in Siegerswâld waar 

haar ouders en broer een boerderij hebben. Lutske 

is de oudste thuis, ze heeft een jongere broer en 

zus. Lutske heeft veel vriendinnen en kennissen in 

de omgeving en kent Bakkefean goed. Ze werkte 

in haar middelbare schoolleeftijd op 't Hout en bij 

de Poiesz. Lutske heeft aan de PABO in Groningen 

gestudeerd en is daarna in het speciaal onderwijs 

gaan werken. De Wingerd in Damwâld is de school 

waar ze inmiddels 4 jaar werkt. Ze geeft les aan 

leerlingen met een beperking van 12 t/m 18 jaar. 

Ik heb Lutske leren kennen via het werk, vertelt 

Freerk. Liefde op het werk, het mocht en kon 

wanneer hij maar voor zorgde dat het niet uit 

raakte. 
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Lutske heeft vroeger aan streetdance gedaan, op 

dit moment wandelt ze graag met vriendinnen en 

zo houdt ze zich fit. Ze houdt van alle muziek die 

op feestjes worden gedraaid. Familie en vrienden 

zijn belangrijk voor Lutske. Ze is leidster van de 

club kinderen in de kerk in Siegerswoude. 

 

Lutske stelt haar man voor 

Freerk is zoon van de fietsenmaker uit 

Broeksterwâld. Hij is de jongste uit een gezin met 

4 kinderen. Hij heeft twee zussen en een broer en 

is al vier keer oom geworden. Freerk is gymleraar 

in het speciaal onderwijs en werkt ook op De 

Wingerd in Damwâld. Daarnaast ook nog een dag 

op It Twalûk in Ljouwert en twee dagen op 

Kleurryk in Drachten. Freerk is sportief, hij mag 

graag voetballen en kaatsen. Hij is trainer en 

jeugdcoördinator bij Broekster-Wâlden in 

Damwâld. Zo is hij ook betrokken bij G-voetbal bij 

Broekster-Wâlden waar zijn passie ligt. Nu in 

Bakkefean traint hij met de plaatselijke voetballers 

op dinsdagavond. Met hardlopen wordt de conditie 

onderhouden.  

 
Kaatsen is de tweede sport van Freerk. Er hebben 

heuse kransen aan het huis gehangen. Voor die 

sport zal hij zijn heil moeten gaan zoeken in 

Oerterp of Drachten. Freerk is geen man met een 

uitgesproken muzieksmaak. Hij is iemand die niet 

kan stilzitten en van aanpakken weet, vertelt 

Lutske. 

 

Wat valt er nog meer te vertellen 

Lutske vertelt over haar reiservaringen. Ze is 

negen maanden op reis geweest en daarvan twee 

maanden gewerkt in de horeca ter plaatse samen 

met een vriendin. Azië en Australië zijn bezocht. 

Freerk heeft het kamperen meegekregen van 

thuis, het ouderlijk gezin trok jaarlijks naar de 

Veluwe. Lutske en hij hebben ondertussen ook al 

het één en ander bereisd. 

 

Dit is het voor dit moment, misschien wil ik het 

nog aanvullen wanneer het te saai is, zegt Lutske.  

 

Graag, zeg ik dus wacht ik af, maar ik ga ook met 

deze informatie met een tevreden gevoel naar 

huis. 

 

Bedankt voor jullie bijdrage en een goede 

zwangerschap samen en bevalling straks. 

 

JN 

 

 

Dochter Hanne is op 9 mei geboren en 

“doet het super goed”. 
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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 
 

 
Afwikkeling van een erfenis bij 

gehuwden met kinderen 

(wettelijke verdeling) 
 

Bij het afhandelen van een erfenis moet het 

een en ander worden geregeld. Als de 

wettelijke basisregeling ('de wettelijke 

verdeling') geldt, dan zijn er bijzonderheden. 

Hieronder is kort weergegeven waar u 

rekening mee moet houden. 

 

1. Is er een testament? 

Een van de eerste stappen is om na te gaan of 

er een testament is gemaakt. Wij controleren 

of er een testament is gemaakt. Dit doen wij 

via het Centraal Testamentenregister, waarin 

alle in Nederland gemaakte testamenten zijn 

geregistreerd. 

 

2. De verklaring van erfrecht 

Vaak is er een verklaring van erfrecht nodig. 

Een verklaring van erfrecht is een akte van de 

notaris, waarin staat wie is overleden, wie de 

erfgenamen zijn en wie er beslissingen over de 

afwikkeling van de erfenis mag nemen. 

Meestal wordt door banken of andere 

instellingen een verklaring van erfrecht 

gevraagd. 

 

3. Wat is de wettelijke verdeling? 

De partner met wie de overledene was 

getrouwd of een geregistreerd partnerschap 

had, wordt eigenaar van alle bezittingen van 

de erfenis. Daar staat tegenover dat de partner 

ook alle schulden betaalt. De kinderen houden 

hun erfdeel tegoed in de vorm van een 

'vordering'. Als er een testament is, kan daar 

een rente in staan die de partner over de 

vordering betaalt. De partner en de kinderen 

kunnen meestal ook een ander 

rentepercentage afspreken. Door een ander 

rentepercentage af te spreken kan misschien 

erfbelasting bespaard worden. Wij kunnen voor 

u een berekening maken welk rentepercentage 

voor de erfbelasting gunstig is. 

 

4. Partner maakt wettelijke verdeling 

ongedaan 

Niet in alle gevallen is de wettelijke verdeling 

gewenst. Bijvoorbeeld als er toch direct 

bezittingen uit de erfenis bij de kinderen 

terecht moeten komen. De partner kan er dan 

voor kiezen om de wettelijke verdeling 

'ongedaan’ te maken. Hiervoor moet de 

partner bij de notaris een akte ondertekenen. 

De tijd dringt in dat geval, omdat de wet een 

deadline stelt van drie maanden na overlijden. 

Wij kunnen u helpen de voors en tegens in uw 

situatie op een rij te zetten. 

 

5. Keuze van een erfgenaam 

Een erfenis bestaat uit de bezittingen en de 

schulden die de overledene had. Omdat een 

overledene ook schulden kan nalaten, is een 

erfgenaam niet verplicht de erfenis te 

accepteren. Er zijn drie keuzes:  

a. zuiver aanvaarden,  

b. beneficiair aanvaarden of  

c. verwerpen.  

Wij kunnen u over de keuzes uitvoeriger 

informeren en alle voors en tegens in uw 

situatie op een rij zetten. Graag informeren wij 

u van tevoren omdat u maar één keer een 

keuze kunt maken; een gemaakte keuze kan 

niet worden teruggedraaid. 

 

6. Belastingen 

Als de erfgenamen meer erven dan het voor de 

erfbelasting vrijgestelde bedrag, moet er 

binnen acht maanden na het overlijden 

aangifte voor de erfbelasting worden gedaan. 

Bij de wettelijke verdeling betaalt de partner 

de erfbelasting voor alle erfgenamen, dus niet 

alleen voor zichzelf maar ook voor de kinderen. 

 

Daarnaast moet vaak ook een laatste aangifte 

worden gedaan voor de inkomstenbelasting. 

De kinderen hoeven geen inkomstenbelasting 

te betalen over hun vordering die zij erven. 

Daar staat tegenover dat de partner de 

vordering van de kinderen die te zijner tijd 

door de partner moet worden betaald, niet als 

schuld in box 3 kan aftrekken. 

 

7. Hoe groot zijn de vorderingen van de 

kinderen 

Het is van belang te berekenen hoe groot de 

vorderingen zijn en de uitkomst vast te laten 

leggen in een notariële akte. Zo wordt duidelijk 

op welke bedragen de kinderen te zijner tijd 

recht hebben. Ook is de berekening van de 

vordering later nodig voor de aangifte voor de 

erfbelasting bij het overlijden van de partner. 

 

8. Wilsrechten van de kinderen 

In de wet staat een regeling dat de kinderen in 

een aantal situaties hun vordering bij de 

partner kunnen 'omzetten' in bezittingen uit de 

erfenis, bijvoorbeeld als de partner hertrouwt. 

Deze regeling worden 'wilsrechten' genoemd. 

Wij kunnen in kaart brengen hoe de 

wilsrechten in uw situatie zijn geregeld en wat 

dat voor u betekent. 
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Zomervakantie 

 

De praktijk is gesloten van 

 
Maandag 6 Juli t/m vrijdag 24 juli 2020 

 

 

Houd rekening met uw medicatievoorraad. 

 

Herhaalmedicatie graag voor 19 juni bestellen. 

 

 

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 

Meester Geertswei 15 

9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 

      

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen.   
  

http://www.jehuisarts.nl/
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Portret van een kind in 

Bakkeveen 
 

Thomas van der Mossel (8 jaar) 
 

 

1. Met wie woon je?  

Met mijn moeder Yvonne, mijn broer Siebolt 

(16 jaar) en mijn zusje Jessy (14 jaar). En we 

hebben 2 honden, Nono en Spikkel. Die zitten 

nu even in de bench, want anders zijn ze te 

druk in huis. Honden zijn mijn lievelingsdieren. 

Ik woon ook voor een deel bij mijn vader 

Richard. Die woont ook in Bakkeveen, hier 

vlakbij.  

 

2. Op welke school zit je? 

Op de Oanrin, in groep 4. Ik vind rekenen leuk 

en de pauzes vind ik leuk. Dan kunnen we 

buiten spelen. Ik vind binnen en buiten spelen 

beide wel leuk. Maar buiten kan ik meer 

bewegen, dat vind ik fijn. 

 

3. Wie zijn je beste vriendinnen/vrienden? 

Ik heb één hele goede vriendin. Dat is Fenna, 

ze is mijn nichtje. Fenna zit ook bij mij in de 

klas. Met Fenna ga ik naar de nieuwe speeltuin 

It Kampke. Ik ga daar nu elke dag naar toe. 

Die is heel mooi geworden. De kabelbaan gaat 

nu ook open. Maar ik heb ook al twee 

ongelukjes gehad in de speeltuin. Ik heb mijn 

rug zeer gedaan op de glijbaan. Er klom 

iemand tegen de glijbaan op en toen viel ik 

tegen de rand. En ik heb mijn hoofd gestoten 

toen ik eraf wilde springen.  

 

Bij Fenna in de tuin hebben ze een zwembadje. 

We zijn er met de kleren aan in gegaan. In de 

straat heb ik ook vriendjes. Dat zijn Jetro, 

Jeffrey en Ricardo. Nu er Corona is spelen we 

steeds met z’n vieren. Eerst moesten we 

binnen blijven, maar nu zijn we weer allemaal 

op straat. Ik hoefde van mijn moeder niet 

binnen te blijven. We crossen, en doen 

pistoolgevechten. Maar eigenlijk ben ik nu een 

beetje te oud voor Nerf’s. 
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4. Wat zijn je hobby’s? 

Naar het zwembad gaan. Vorig jaar ging ik 

heel vaak naar het zwembad. Toen heb ik ook 

mijn diploma A gehaald. Mijn moeder ging elke 

dag om 8 uur met me naar het zwembad om 

te oefenen. Ik moest met kleren aan 

zwemmen. Want als je in het water valt, heb je 

ook kleren aan, daarom moet je oefenen met 

kleren aan. Mijn moeder zei dat, als ik mijn 

diploma heb, dat ik dan alleen naar het 

zwembad mag. Dat wil ik graag. Maar nu is het 

zwembad niet open. Dat vind ik heel jammer. 

 

 
5. Wat vind je echt niet leuk? 

Dat er nu Corona is. Heel veel mensen zijn 

eraan dood gegaan.  

 

6. Wat vind je het leukst aan jezelf? 

Dat weet ik niet zo goed. Ik kan wel heel goed 

gamen. Roblox vind ik leuk.  

 

7. Wat is je belangrijkste bezit? 

Mijn telefoon, mijn X-box en mijn fiets. Ik kan 

heel goed fietsen.  

 

8. Wat vind je leuk aan je moeder? 

Dat ze er altijd voor me is. Ze staat altijd voor 

me klaar. Dat doet mijn vader ook. 

 

9. Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit? 

Dan ben ik jarig, en dan kan ik alles krijgen 

wat ik wil. Ik ga dan mijn eigen honden kopen, 

want Nono en Spikkel zijn van mamma. Ik eet 

dan een grote slagroomtaart met hagelslag. 

Daarop staat dan “gefeliciteerd”. Ik eet dan 

ook een frikandel, misschien wel veertig.  

 

 

 

10. Ben je ook verliefd? 

Ja, maar ik zeg liever niet wie het is.  

 

11. Hoe ziet je leven er over tien jaar uit? 

Dan ben ik een puber en woon ik in 

Bakkeveen. Ik heb dan zelf een huis, en dan 

kan ik op de fiets naar mijn moeder en mijn 

vader. Ik werk dan in een winkel, de Poiesz. Ik 

zit dan het liefst achter de kassa. Of ik werk bij 

Actifood. Mijn moeder werkt ook bij de Poiesz 

en mijn vader werkt bij Actifood.  

 

12. En tot slot: Wat vind jij de leukste plek in 

Bakkeveen en waarom? 

Het zwembad. Daar kan ik lekker duiken en 

bommetjes maken.  

 

Jannie Tjassing 
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Vrouwen van Nu 

      

Jubileum 
 

Dit jaar is het feest bij Vrouwen van Nu in 

Bakkeveen, we bestaan dit jaar 75 jaar en 

wel op 12 -12-2020. 

Ook ik vier een jubileum ik ben dit jaar 12,5 jaar 

lid van Vrouwen van Nu. 

 

Toen ik hier naar toe verhuisde samen met mijn 

man Johan, dacht iedereen van de vrienden en 

familie dat gaat nooit goedkomen. Ik als stads 

dame (opgegroeid in Amsterdam) wonende in de 

stad Groningen gaat dat nooit redden tussen die 

Friezen en in het dorp Bakkeveen. 

 

Nou dat is mij honderd procent meegevallen, 

langzaam maar zeker begon ik het Fries een beetje 

te volgen. En wat voor mij de beste zet is geweest 

lid worden van de Vrouwen van Nu, ik dacht 

wil ik erbij gaan horen in het dorp dan leek dit me 

de beste insteek. 

 

En dat is ook zo, als er dingen moeten gebeuren of 

er is een braderie dan wilde ik er wel bij horen. Bij 

Riek v.d. Bos in april beginnen met dingen te 

maken voor de zomerbraderie, was erg gezellig zo 

met zijn allen. 

Bij de intocht van de Hannekemaaiers waren we 

verkleed als Boswachter en agenten, we hielpen de 

mensen die mee hadden gelopen oversteken. We 

hebben wat afgelachen die dag. 

Ook heb ik mooie herinneringen aan de actie die 

we gehouden hebben voor borstkanker bij jonge 

vrouwen. Op het terrein van Klaartje van Wijk en 

bij Lammy Hazenberg. Met een braderie hebben 

een mooi geldbedrag ingezameld. 

We hebben veel uitstapjes gedaan, bedrijven 

bezocht en museums. 

 

Maar ook de nifelmaandagen bij Lammy 

Hazenberg, met al die vrouwen zeker altijd wel een 

stuk of vijftien, dat zijn voor mij de gezellige 

momenten van kletsen koffie/thee drinken en heel 

veel leuke dingen maken, haken, breien, verven 

enz. 

Eens in de maand op vrijdag naar het breicafé in 

de Brink, ook daar word heel wat af gehaakt en 

gebreid en natuurlijk gekletst. 

 

Dit was zo even in het kort mijn leven als lid van 

deze mooie groep vrouwen. Nu ben ik ook 

webmaster en secretaris en dat mag ik nog zeker 

een aantal jaren doen. 

We gaan er in december een mooi feest van 

maken. 

Voor nu maak er een mooie zomer van en blijf 

gezond en hopelijk zien we elkaar in september 

weer. 

 

Truus Witteveen 

Secretaris Vrouwen van Nu Bakkeveen 
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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 

 

 

Rust in Bakkeveen, geen activiteiten, weinig 

toeristen en minder contact met dorpsgenoten. 

Gelukkig komt er wat verandering in. Een van de 

opmerkelijke dingen van deze tijd is de rij bij de 

huisarts om medicijnen op te helen en aan de 

overkant van de vaart de rij voor de Plaza voor ijs 

of anders lekkers. Komisch om te zien hoe de 

anderhalve meter keurig in acht wordt genomen.  

 

Voor iedere organisatie is het de vraag of de 

verruiming van de Coronaregels, ruimte biedt om 

wat te organiseren. Creativiteit kan misschien heel 

leuke happenings opleveren zeker in een jaar dat 

veel Bakkeveensters niet of minder op vakantie 

zullen gaan. Juist nu is het belangrijk mensen met 

elkaar in contact te brengen. Ook het SCW 

probeert wat licht te brengen in deze bijzondere 

tijden. Zoals u weet zijn suggesties en ideeën altijd 

welkom. 

 

Filmhuis 

Het filmhuis stuurt regelmatig een nieuwsbrief aan 

de “leden”. Dankzij Sybrand worden we gewezen 

op mooie films en kunnen we via de filmbieb films 

lenen. 

In de te verwachten mooie zomer zal het zeker 

mogelijk zijn een buitenfilm te vertonen, jaarlijks 

een van de hoogtepunten van het filmhuis. Locatie 

en film zijn bekend. Het wachten is op een mooie 

warme avond. Datum en meer bijzonderheden 

worden bekend gemaakt via de mailinglist. 

 

Ook zijn de data voor komen filmseizoen bekend, 

noteer alvast maar in de agenda: 

➢ 18 september,  

➢ 16 oktober,  

➢ 30 oktober filmmarathon,  

➢ 13 november,  

➢ 11 december,  

➢ 8 januari 2021,  

➢ 12 februari,  

➢ 12/13/14 maart filmweekend,  

➢ 16 april. 

 

Meer informatie over het filmhuis: 

www.bakkeveen.nl/filmhuis 

  

Natuurwandelen 

Landelijk is het advies pas in september weer te 

starten met de wandelingen op dinsdagmorgen. De 

groep begeleiders overlegt of zij toch niet eerder 

wandelingen gaan organiseren.  

Zo gauw hierover een besluit is genomen, wordt 

het gemeld op de website van Bakkeveen. 

 

(H)eerlijk eten 

De restaurants gaan weer open, zij het met allerlei 

beperkingen. De werkgroep (H)eerlijk eten 

onderzoekt of het mogelijk is toch een 

buitenmaaltijd te organiseren. Als het door kan 

gaan worden deelnemers aan (H)eerlijk eten 

uitgenodigd. 

 

Blue zone 

Ook wij weten niet hoe het zal gaan. Een ding is 

duidelijk: gezond eten en bewegen levert extra 

weerstand op! 

 

We wensen iedereen een plezierige zomer ondanks 

de beperkingen. 

Werkgroep SCW 

 

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/filmhuis
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Blue Zone ambassadeur 

  

Jannie Rodenburg 
  
Op 20 mei is onze Blue Zone 

ambassadeur Jannie Rodenburg 

overleden.  

 

Ze was zeer betrokken bij alle Blue 

zone activiteiten in het dorp en droeg 

graag haar steentje bij.  

 

We zullen haar missen. 

 

Blue zone team Bakkeveen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brandnetelthee is toverthee 

 

Brandnetel wordt in de kruidengeneeskunde al 

eeuwenlang als geneeskrachtige plant beschouwd. 

Google maar eens en wat vind je dan? 

• Brantnetelthee is goed voor de gezondheid van 

je haren 

• Brandnetelthee zuivert je bloed, het werkt 

ontgiftend en bloedstelpend 

• Brandnetelthee werkt bestrijdt acne effectief en 

het drinken van brandnetelthee werkt eczeem 

verminderend 

• Brandnetelthee verlaagt de bloeddruk 

• Het is goed tegen allergieën. Voor diegene die 

last hebben van hooikoorts kan het zeer 

verlichtend werken 

• Brandnetelthee helpt reumaklachten te verlagen 

• Brandnetelthee zuivert de maag en verhelpt milt-

problemen 

• Vermindert verkoudheid en misselijkheid 

• Werkt tegen tandplak 

• Brandnetelthee helpt bij diabetici de 

bloedsuikerspiegel onder controle te krijgen 

Kortom: als je dit allemaal geloven moet, is de 

brandnetel niet meer en minder dan een 

TOVERMIDDEL. 

 

Brandnetelthee kopen….of zelf maken! 

Je kunt kant en klare brandnetelthee kopen bij de 

supermarkt en speciaalzaken.  

Brandnetelthee zelf maken is heel simpel.  

Lokt de smaak je niet zo aan? Combineer de 

brandnetel dan met bijvoorbeeld groene thee, 

pepermunt - of citroenmelissethee.  Zowel verse 

als gedroogde brandnetels zijn geschikt om 

kruidenthee van te maken. 

Hoewel je zowel jonge als oude brandnetels kunt 

gebruiken, hebben jongere brandnetels de meeste 

geneeskrachtige eigenschappen omdat ze de 

meeste voedingsstoffen bevatten. Pluk de 

brandnetels het liefst op een rustige plek in de 

natuur. 

 
Brandnetels bevinden zich in groten getale langs 

autowegen, waar luchtvervuiling aan de orde van 

de dag is. Dit zal de smaak van je kruidenthee in 

negatieve zin beïnvloeden. Pluk ongeveer 30 gram 

brandneteltoppen per pot thee. 

 

Brandnetelthee zetten 

Strooi de brandneteltoppen in een voorverwarmde 

theepot. Giet hier circa 600 ml kokend water op en 

doe een deksel op de theepot. Laat de brandnetel 

thee ongeveer 10 minuten trekken. Giet het 

theewater door een zeef en geniet van je 

zelfgemaakte TOVERthee! 

 

PS onbespoten brandnetels volop gratis 

verkrijgbaar bij mij in de tuin. 

 

Petra de Jong 
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€ 3,- voor elke mobiel en lege cartridge t.b.v. Cliniclowns  
 
Bij Cliniclowns weten ze als geen ander, dat juist 

als de omstandigheden moeilijk zijn, ontspanning 

en plezier heel belangrijk zijn. “Onze clowns spelen 

momenteel digitaal via de Cliniclowns App. Met de 

app kunnen kinderen in ziekenhuizen of 

instellingen videobellen met de clowns. Samen met 

onze zorgrelaties ontwikkelen we diverse 

initiatieven om er ook voor mensen met dementie 

te kunnen zijn.” 

HARTELIJK DANK VOOR UW INZAMELING! 

 

In totaal zijn er 369 cartridges/mobiels ingeleverd.  

 

D.w.z. dat er € 1107.- ten goede is gekomen aan 

de Cliniclowns. Geweldig. Hartelijk dank. 

U kunt blijven inleveren bij: 

➢ Kluswijs; Boerestreek 41 Ureterp 

➢ De Wylde Roas; Weverswal 4 Bakkeveen 

➢ Myriam Loonen; Middenwei 11, Siegerswoude 
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Borduurstudio van Miran 
 

Mijn naam is Miranda Benedictus en sinds begin 

2019 ben ik begonnen met mijn eigen 

borduurstudio en webshop. Hoogtijd om meer over 

mijzelf en mijn werkzaamheden te vertellen.  

 

Samen met mijn man Foppe en onze 2 kinderen 

(Jort 5 jaar en Fenna 3 jaar) wonen wij nu 2 jaar 

aan de Boskleane in Bakkeveen. We wonen er met 

veel plezier. Op dit moment zijn wij nog steeds 

druk bezig met het verbouwen van de woning en 

het opnieuw aanleggen van de tuin. Er zijn veel 

plannen dus voordat het allemaal af is zijn wij een 

paar jaar verder.  

 

Al van jongs af aan mag ik graag knutselen en 

handwerken. Het werk achter de naaimachine en 

het maken van handgemaakte producten spreekt 

mij erg aan. Maar dat ik van mijn hobby mijn werk 

kon maken had ik nooit verwacht. 

  

Eind 2018 had ik de mogelijkheid om een 

borduurmachine over te nemen. Lang over 

nagedacht en uiteindelijk besloten om de 

borduurmachine te kopen.  Het was een oude 

machine waar je alleen letters en cijfers mee kon 

borduren (geen logo’s). Ik ben toen begonnen met 

het borduren van (baby)artikelen. Onder andere 

knuffels, handdoeken, badjasjes etc. Maar als snel 

smaakte dat naar meer.  

 

Ik ben toen opzoek gegaan naar een professionele 

borduurmachine waar je alles mee kunt. Inmiddels 

na veel oefenen en cursussen te hebben gevolgd, 

durf ik te zeggen dat ik professioneel kan machine 

borduren.  

 

Het borduren van (bedrijfs)kleding behoort nu ook 

tot de mogelijkheden. Tevens heb ik een webshop 

met bedrukte en geborduurde (kraam)cadeaus.  

 

Dus ben je opzoek naar een persoonlijk 

(kraam)cadeau, reclameartikelen of wil je graag je 

bedrijfslogo op werkkleding? Kom dan gerust eens 

langs.  

Van Miran 
Boskleane 1 

9243 JA Bakkeveen 
06-42271779 

www.vanmiran.nl 
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

Vierslag

 

Er mag weer getennist worden! 
 

Ook leden vanaf 19 jaar mogen de baan weer op. 

Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.  

 

Belangrijk om te weten is dat je een baan 

moet reserveren voordat je kan gaan 

tennissen.  Een baan reserveren kan via 

Henderika Hulshoff op 06 116 81 558 

Hou je aan de richtlijnen.  

 

Op dit moment kan er nog niet getost worden.  

 

Veel tennis plezier! 

 

Nieuws over competitie 

Hierbij een update van de KNLTB over de 

(voorjaars-)competitie:  

 

Of de KNLTB Competitie 2020 in het najaar 

definitief door kan gaan is afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de komende maanden en of de 

maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke 

omvangrijke competities te spelen. De KNLTB volgt 

hierbij de maatregelen en adviezen van het kabinet 

en het RIVM. We hebben ook scenario's klaarliggen 

waarbij we bijvoorbeeld de startdatum opschuiven, 

om de week spelen of in kleinere poules spelen. 

Hoe dan ook, het belooft een uniek 

competitieseizoen te worden!  

 

We gaan er nu vanuit dat officiële 

cluboverstijgende wedstrijden in september weer 

zijn toegestaan en dat de KNLTB Competitie 2020 

dan kan starten. Voor de verschuiving van de 

competitie geldt dat dezelfde 

competitiesoorten en klassenopbouw worden 

aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie.   

 

Graag zou ik nog willen inventariseren onder de 

teams en spelers die zich reeds hebben opgegeven 

voor de Voorjaarscompetitie of ze in het najaar 

mee willen doen aan de KNLTB Competitie 2020. 

Doen de opgegeven teams weer mee?  Mochten 

jullie niet meer mee willen doen, geef dit z.s.m. 

door 

 

Tevens kunnen belangstellenden zich opgeven voor 

de competitie 2020 (uiterlijk 20 juni).  

 

Opgeven kan via Henderika Hulshoff op  

06 116 81 558 of vcl@ltcdundelle.nl

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 



26 

  



27 

Doarpstûn nieuws juni 2020 
 

De maand mei zit er bijna op nu ik dit schrijf en wij 

zitten bijna allemaal nog thuis door de corona en 

het is rustig in het dorp. Misschien heeft u de 

Blauwe druifjes route nog gelopen en genoten 

van de velen bloeiende narcissen en blauwe 

druifjes.  

 

Deze grote vlakken mat bloeiende bollen was zeker 

een succes en dit zal een volgend jaar zeker nog 

meer zijn. De vlakken waar de bollen zijn geplant 

zijn afgelopen herfst ingezaaid met een 

veldbloemenmengsel en de eerste kiemplanten 

komen nu op. 

  

Wij zijn ons wel bewust dat het aanzien van deze 

vlakken nu wat rommelig is maar weet dat wij de 

natuur niet kunnen sturen al hoe graag we dat ook 

zouden willen. Maar er zijn zeker ontwikkelingen in 

het groen van Bakkeveen waar wij wel invloed op 

uit kunnen oefenen. 

 

Het maaibeleid van de gemeente Opsterland 

Als je nu door het dorp loopt of fiets dan zie je de 

gazons op de meeste plaatsen in het dorp 

verrommelen omdat er niet meer wordt gemaaid 

door de gemeente. Dit overviel ons als Doarpstûn 

ook want afgelopen januari hebben wij de 

toezegging gekregen van de gemeente tijdens een 

bijeenkomst van de Doarpstûn commissie dat het 

maaibeleid niet wordt versoberd. En dat het 

klepelen van de bermen niet wordt uitgebreid en 

dus niet ten koste gaat van de biodiversiteit. Waar 

wij de gemeente wel op hebben gewezen is dat in 

het kader van de biodiversiteit het maaien van de 

bermen achter de bomen langs de vaart wel te 

versoberen. 

 

Het niet meer maaien van de gazons is een 

ordinaire bezuiniging die op 1 januari is ingegaan 

en wij de toezegging op 29 januari hebben 

gekregen dat er niet werd bezuinig op het maaien 

van de gazons in Bakkeveen. Dit hebben wij ook 

aan de betreffende personen van de gemeente 

laten weten. Wij wachten nu nog op een reactie. 

Wij houden u op de hoogte. 

 

Veldbloemen in de bollenvakken 

Direct na het planten van de bollen zijn in de 

vakken veldbloemen gezaaid. Hier en daar komt er 

al wel wat op maar door de aanhoudende droogte 

gaat het allemaal wel langzaam.  

De ontwikkeling van de veldbloemen is een proces 

van een aantal jaren en zo kan het zijn dat het dit 

jaar nog niet veel voorstelt maar heb geduld. 

Volgend jaar zal er zeker meer bloei zijn. De 

ingezaaide soorten moeten wel de kans krijgen om 

zich te ontwikkelen. 

 

De Eikenprocessierups 

Ook in Bakkeveen 

is de 

Eikenprocessierups 

weer gesignaleerd. 

Deze rups kan 

plaatselijk voor 

veel overlast 

zorgen. Om meer overlast te voorkomen zijn er 

door de Natuerferiening nestkastje geplaats. Hier 

volgen een aantal tips wat u wel en niet kunt doen 

 

Wat moet u beslist niet doen 

• Plak strips aanbrengen op de stam. Vogels en 

nuttige insecten raken hier ook in verstrikt. 

• Bomen niet inpakken in plastic, de rupsen lopen 

hier gewoon overheen. 

• Nesten en rupsen te lijf gaan met een 

verfbrander, u verspreid hiermee de haren van 

de rupsen en deze kunnen tot wel 5 jaar in de 

omgeving overlast veroorzaken. 
 

Wat wel kan helpen 

• Zorg voor een gebied met veel biodiversiteit 

zoals vogels en bloemen waar ook insecten op 

afkomen die parasiteren op de eiken-

processierups. Dus maai het gras onder de 

eikenbomen zo weinig mogelijk of helemaal niet. 

• In Wapserveen zijn 80% mindernesten 

aangetroffen door de juiste planten aan te 

planten. 

• Kijk of klik voor meer details van de succes volle 

bestrijding op de volgende link: 

www.rtvdrenthe.nl/nieuws/151333/Proef-

eikenprocessierups-in-Westerveld-

succesvol-80-procent-minder-nesten 

 

Aanplant vaste planten bij de Merskekamp en 

de Aylvalân 

Als u dit leest zijn de beplantingsvakken bij de 

Merskekamp en de Aylvalân aangeplant met vaste 

planten en wij hopen op een kleurrijk resultaat.  

 

Cosmea’s zorgen voor fleur 

Na een leuke en spontane actie vorig jaar aan de 

Weverswal waar bij ieder huis een stokroos werd 

geplant gaan we nu een andere buurt in 

Bakkeveen in de bloemetjes zetten. Hiervoor 

worden momenteel een 100 tal cosmea’s 

opgekweekt. Welke buurt het gaat worden is nog 

een verrassing maar wie weet belt de Doarpstûn 

bij u aan om u een cosmea te overhandigen. 
 

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
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Natuerferiening Bakkefean e.o. (NFB) 

Natoer Nijs 

Mei 2020 
 

Het aantal gemelde waarnemingen is door de 

Corona perikelen niet afgenomen, maar zelfs 

behoorlijk toegenomen. Verstandig is het om in 

beweging te blijven. Dat kan door een 

(bos)wandeling in onze of nabije omgeving te 

maken. Tijdens die wandeling is er voor de 

oplettende wandelaar veel te zien en te horen. Het 

gaat dan om vogels, planten, insecten, zoogdieren, 

reptielen en kikkers enz. Hieronder een greep uit 

de vele waarnemingen. Iedereen die de moeite 

heeft genomen de meldingen door te sturen, 

worden hartelijk bedankt.  

 

Waarnemingen 

 

Vogels 
Over de gemelde Kraanvogels. Er worden in onze 

directe omgeving weer steeds twee vogels bijeen 

gezien. Dit kan betekenen dat een mogelijke 

broedpoging is mislukt. Reden daarbij kan van 

alles zijn, het toch niet vinden van een gunstige 

plek of verstoring. In ieder geval zijn Kraanvogels 

(2) gemeld, waarvan ik denk dat het steeds 

dezelfde zijn: Bij Allardsoog, De 

Duurswouderheide, Nijefeansterwei, Biskop en 

over het dorp. We kunnen wel zeggen dat het een 

paar betrof, gezien (parings)-gedrag. 

 

Dirry Rietveld meldde mij dat ze zich zorgen maakt 

over het aantal Huiszwaluwen. Klopt wat mij 

betreft. Ik zie bij langdurig posten regelmatig 

slechts 4 vogels, dat zou dus slechts twee 

broedgevallen kunnen betekenen. Ik wil daarbij 

meteen ook de Gierzwaluw melden, waarvan ik 

slechts enkele meldingen (van maximaal 2 vogels) 

heb gekregen. We willen toch niet dat de beide 

soorten uit ons dorp verdwijnen? We kunnen de 

broedpogingen stimuleren door het bieden van 

nestgelegenheid. In de “handel” en bij 

vogelbescherming zijn kasten te koop. Overigens 

heb ik zelf een Huiszwaluwnest aangebracht die 

dankbaar in gebruik is genomen door een 

Huismus…. 

 

Tijdens een broedvogeltelling in de Bakkeveenster 

Duinen op 15 mei, ’s-morgens erg vroeg (05:15 

uur) hoorde ik kort een Nachtzwaluw zingen 

(ratelen). Daarna was het stil en heb hem niet 

meer gehoord daarna. Mogelijk een doortrekker, 

maar toch…. De soort is in onze omgeving ooit 

gemeld op Allardsoog (juni 2007) en een dag 

verbleef er eentje achter de volkstuinen (10 mei 

1990). De soort is wel bekend uit het (droge) 

heidegebied bij Appelscha en verder op de Drentse 

heidevelden.  

 
Nachtzwaluw 

 

Een jonge (kennelijk net uit het nest) Bosuil werd 

aangetroffen door mw. Smid in de omgeving van 

de Poiesz. Zij heeft het dier gemeld bij de 

Dierenambulance en deze heeft hem naar de 

Fûgelhelling gebracht. In dit geval een goede actie. 

Normaal gesproken zou zo’n jonge vogel wel in de 

gaten worden gehouden door een van de ouders, 

maar gezien de locatie is dit de beste oplossing, 

aangezien er veel gevaar voor het leven van deze 

vogel is. (katten, honden, verkeer enz.). Zodra 

hersteld, zal de vogel in onze omgeving worden 

uitgezet.  

 

In een uilenkast nabij het dorp, die jaarlijks wordt 

bezocht door de bosuil, is dit jaar een eerste 

broedsel met vijf eieren mislukt en verlaten. Drie 

eieren weg, twee geschonden. De uil werd daarna 

steeds gehoord, ’s nachts en overdag, hij en/of zij 

bleef maar roepen. Toen werd het weer stil. Er zat 

toch weer een broedende bosuil op drie nieuwe 

eieren te broeden! Inmiddels zijn alle drie 

uitgekomen, drie jonge uiltjes.   

 

Reptielen 
Adders zijn door meerdere wandelaars gemeld, 

vooral op de Duurswouderheide en in de 

Bakkeveenster Duinen. Ze liggen vaak te zonnen. 

Laat ze gewoon met rust of verleg ze wat i.v.m. 

honden, fietsen enz. Doe dat niet met je blote 

handen, maar pak bij een stok o.i.d.  

Levendbarende Hagedissen werden gemeld 

vanuit de Duurswouderheide, Allardsoog, 

Bakkeveenster Duinen en de Slotplaats. 

 

Dagvlinders 

Het Groentje werd door diverse mensen gemeld. 

Dit prachtige kleine vlindertje wordt vooral gezien 

op open heidegebied met verspreide boompjes, 

zoals Duurswouderheide en Merskenheide. Het 

vlindertje heeft maar een korte verblijfsperiode. 

Voor de zomer zijn ze alle uitgevlogen, net als het 

Oranjetipje, dat ook veel werd gemeld. 
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Groentje 

 

Libellen 
Diverse soorten zijn alweer gemeld, zoals de 

Vuurjuffer (vaak de eerste libel(juffer) die je ziet 

in het voorjaar. Dan de Noordelijke 

Witsnuitlibel, Viervlek, Platbuik, Glassnijder, 

Smaragdlibel, Azuurwaterjuffer, Variabele 

Waterjuffer en op 19 mei een Vroege 

Glazenmaker.  

 

 
Viervlek 

 

Nachtvlinders 

Veel rupsen van allerlei soorten spanners. Diverse 

mensen denken dat het gaat om de 

Eikenprocessierups, dat is meestal niet het geval. 

Nog even een opmerking. Er worden hier en daar 

kleefbanden om de stam van bomen aangebracht. 

Dat is geen goed idee en sterk af te raden. Veel 

andere insecten vinden daarop de dood. Zelfs is er 

een melding (in het land) van een vastgeplakte 

specht en boomkruiper….Ik bedoel maar. 

 

 

 
Platbuik 

 

Planten 

Te veel om op te noemen!! Er wordt momenteel 

door meerdere mensen inventarisatie gedaan. 

Bekend is dat onze omgeving zeer gevarieerd is en 

daardoor ook de flora interessant is. Hopelijk in het 

najaar wat weer hierover. Voor de vele meldingen 

verwijs ik naar de onderstaande website. 

 

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/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Bosuil tweede broedsel in 

Bakkeveen, bijzonder! 
 

In een nestkast voor de bosuil is een eerste 

broedsel mislukt dit jaar. Enkele weken later 

echter begon de bosuil (dezelfde? dat weten we 

niet) een tweede broedsel!  

Een tweede broedsel is heel bijzonder. In de studie 

van Ballering (2020) over broedresultaten in 

nestkasten vonden we het volgende:  

 

“Af en toe beginnen bosuilen opnieuw met een 

vervangend broedsel na vroegtijdig mislukken van 

het eerste legsel (een zogenoemd vervanglegsel). 

We hebben echter maar een gedocumenteerd 

geval gevonden van een tweede legsel (een legsel 

dat volgt op een eerste succesvol legsel) bij in het 

wild levende bosuilen (Zuberogoitia et al. 2004).  

 

In 2001 werden in een studiegebied in Spaans 

Baskenland 2 jonge bosuilen van 25 dagen oud 

geringd in een nestkast in een park in de 

gemeente Mungia. De onderzoekers vonden op 17 

augustus 2001 twee ongeringde uilskuikens. Het 

dichtstbijzijnde territorium van een ander 

bosuilpaar was 1 km verderop en dus werd 

geconcludeerd dat deze uilskuikens van hetzelfde 

paar waren als waarvan de jongen in februari 

geringd werden. De eerste eidatum van het eerste 

legsel moet in de eerste dagen van december 2000 

geweest zijn terwijl de eerste eidatum van het 

tweede legsel begin juli geweest moet zijn. Het 

eerste legsel was ver voor de gemiddelde 

legdatum van 24 maart. Het tweede legsel was 

veel later dan gemiddeld.  

 

Navraag bij andere Nederlandse 

bosuilenonderzoekers leverde geen 

gedocumenteerde gevallen van tweede legsels op, 

alleen een waarneming van jonge bosuilen op 20 

september 2019 bij Hilversum (waarneming G. 

Mijnhout) die op zo’n tweede legsel zou kunnen 

wijzen. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat zo’n 

tweede legsel niet zo uniek is of dat 2019 een 

uitzonderlijk jaar was.” 

 

Intussen zijn er drie nieuwe eieren uitgebroed en 

zitten er drie jonge uiltjes in de kast in Bakkeveen! 

Nu maar hopen dat ze het verder redden en 

kunnen uitgroeien tot takkelingen en gezonde 

uilen.  
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Stikstof en natuurgebieden 

rond Bakkeveen 
 

In het vorige nummer van de Slûswachter uitten 

we onze zorgen over de stikstof in de 

natuurgebieden rond Bakkeveen. Minister 

Schouten had de plannen van het kabinet 

gepresenteerd om de stikstof uitstoot te 

verminderen en de natuur te herstellen. We 

hebben toen ook aangegeven dat we het jammer 

vinden dat de grote natuurorganisaties niet 

betrokken waren bij die planontwikkeling 

(bedrijfsleven en landbouworganisaties wel); zo 

heeft men veel beschikbare kennis over hoe het 

beter zou kunnen, niet benut.  

 

Omdat de minister aangaf slechts in de helft van 

de Natura-2000 gebieden de stikstofneerslag terug 

te kunnen dringen, vroegen wij ons af wat dit zou 

gaan betekenen voor de natuurgebieden rond 

Bakkeveen. De maatregelen zouden vooral de 

Natura-2000 gebieden betreffen; bij Bakkeveen is 

dat de Bakkeveenster Heide (eigendom It Fryske 

Gea), en wat verderop de Wijnjewoudster Schar 

(eigendom Staatsbosbeheer). Bij welke helft van 

de Natura-2000 gebieden zouden ‘onze ‘ gebieden 

vallen? Wij beloofden in hetzelfde stuk u op de 

hoogte te houden.  

 

Welnu. In Trouw is deze week wat meer 

duidelijkheid gegeven over de toekomst van de 

Natura-2000 gebieden volgens de planning van de 

minister. Op een kaart is daar te zien dat de 

Wijnjeterper Schar er volgens de plannen in de 

toekomst wat gunstiger gaat uitzien qua 

stikstofdepositie (minder rood gekleurd), maar de 

Bakkeveenster Heide zal er na uitvoering van het 

plan nog altijd even beroerd voor staan (geheel 

rood gekleurd). Dat betekent waarschijnlijk ook 

niet veel goeds voor de Duurswouder Heide en het 

landgoed De Slotpleats. Iedereen ziet hoe de 

vergrassing van de heidegebieden helaas 

voortschrijdt; afplaggen heeft daarbij alleen een 

tijdelijk effect als de stikstof uitstoot van de grote 

bedrijven rondom niet vermindert.  

 

 Vergrassing Duurswouder Heide 

 

De Natuerferiening realiseert zich dat deze zaak 

een complexe kwestie betreft die landelijk wordt 

behandeld. Echter, het heeft grote gevolgen voor 

de lokale terreinen.  We realiseren ons dat het niet 

zomaar te verwachten is dat agrarische bedrijven 

van de ene dag op de andere kunnen veranderen. 

Maar toch. Dit plan bestrijkt een periode van vele 

jaren. Het is teleurstellend. We zullen de zaak 

aankaarten bij de terreinbeheerders (It Fryske 

Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en 

overleggen of er nog mogelijkheden zijn tot 

verbetering.  
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Collecteweek Bakkeveen 
 

 

Collecteren voor veel goede doelen en fondsen zit 

er nu nog niet in. U hoort en ziet hun oproep op 

radio en tv om een bijdrage. 

Voor de fondsen die met ons samenwerken hoeft 

dit nog geen probleem te zijn, zij delen gewoon 

mee in de opbrengst van onze gezamenlijke 

collecte. Als alles goed gaat met de corona in 

Friesland proberen wij in oktober een collecteweek 

te organiseren.  

 

Wij zijn een ANBI stichting. Wat betekent dit voor 

u: 

U mag een gewone gift onder voorwaarden 

aftrekken als u deze doet aan een algemeen nut 

beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI, of 

een steunstichting sociaal belang behartigende 

instelling (SBBI). 

U mag een periodieke gift onder voorwaarden 

aftrekken als u deze doet aan een ANBI, een 

culturele ANBI of een vereniging. 

 

Online doneren 

Wij zij aangesloten bij de stichting geef.nl hier 

kunt u door op de link te klikken een online donatie 

doen aan onze collecteweek. U kunt hierbij 

aangeven waar wij uw donatie voor moeten 

reserveren. 

 

www.geef.nl/donatiemodule/ 

index.php?gd=9991 

 

Er zijn inmiddels 14 fondsen die deelnemen aan 

onze collecteweek.  

De deelnemende fondsen zijn: 

• Hersenstichting,  

• Amnesty,  

• Reuma Nederland,  

• Hartstichting,  

• Kinderhulp,  

• Longfonds,  

• Epilepsiefonds,  

• KWF,  

• Spierfonds,  

• Rode Kruis,  

• Nierstichting,  

• Brandwonden stichting,  

• Alzheimer Nederland,  

• Leger de Heils. 

 

Wij houden u op de hoogte van onze gezamenlijke 

collecte en wensen u een mooie en zonnige 

vakantie. 

 

Bestuur Stichting collecteweek Bakkeveen. 
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Fysiotherapie Goren is weer open! 
 

Als gevolg van de maatregelen van de overheid om 

COVID-19 terug te dringen hebben wij half maart 

de deuren van onze fysiotherapiepraktijk moeten 

sluiten. Wat volgde was een periode van 

onzekerheid. Via telefonische consulten hebben we 

waar mogelijk onze patiënten ondersteund.  

 

Gelukkig is inmiddels sprake van versoepeling en 

zijn wij begin mei weer gestart met het behandelen 

van patiënten op de praktijk. Is alles weer als 

vanouds? Nee, voordat we overgaan tot 

behandeling van een patiënt op de praktijk dient de 

patiënt eerst een aantal vragen te beantwoorden. 

Blijkt hieruit dat de patiënt mogelijk een risico 

vormt, dan is het niet toegestaan om de praktijk te 

betreden. De vragen zijn opgesteld door het KNGF 

(genootschap voor fysiotherapeuten) en komen uit 

het stappenplan van het KNGF om de reguliere 

paramedische zorg weer op te kunnen schalen. De 

vragen staan op onze website 

www.fysiotherapiegoren.nl en hangen bij de 

voordeur van de praktijk.  

 

Verder gelden de regels van het RIVM en de 

overheid, zoals houdt 1½ m afstand, nies en hoest 

in de binnenkant van de elleboog, regelmatig 

handenwassen en geen handen schudden. Wij 

proberen het contact tussen patiënten op de 

praktijk te minimaliseren door bijv. gebruik van 

verschillende starttijden voor de behandeling en 

aangepaste looproutes in de praktijk.  

 

Het is nog niet toegestaan om in groepen te 

behandelen en om fysiofit te geven.  

 

Met bovenstaande maatregelen hopen wij op een 

gezonde en verantwoorde manier de reguliere 

fysiotherapeutische zorg weer op te schalen, zodat 

we in staat zijn weer meer patiënten te kunnen 

begeleiden bij hun klachten.  

  

Op onze website www.fysiotherapiegoren.nl 

houden we u op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen.  

 

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u 

contact met ons opnemen op telefoonnummer 

0516 542246 voor onze vestiging in 

Bakkeveen en op nummer 0516 422761 voor 

onze vestiging in Haulerwijk/Waskemeer. 

 

  

http://www.fysiotherapiegoren.nl/
http://www.fysiotherapiegoren.nl/
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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: 3 juni, 1 juli, 5 aug, 2 sept, 7 okt, 4 

nov en 2 december 2020. 

 

Inl. Yvette Roffel Tel: 0624226354 

mail:penningmeesterSOT@gmail.com  

FB: speel-o-theek “De speelbak” 

 

 

Woensdag 3 juni gaan we weer open  
uiteraard volgens de regels van de RIVM 

 

Jippie, de Speel-o-theek gaat weer open!!! Vanaf 

A.s. woensdag 3 juni zijn wij weer geopend van 

15.15 uur tot 17.15 uur, graag heten wij jullie van 

harte welkom. 

Wel moeten wij en onze leden zich houden aan de 

volgende richtlijnen: 

• Speelgoed wat wordt ingeleverd thuis graag zo 

goed mogelijk schoonmaken. Wij zullen het 

speelgoed na inlevering ook nogmaals 

schoonmaken 

• Volg de richtlijnen van het RIVM m.b.t. hygiëne 

en gezondheid 

• Handen ontsmetten bij binnenkomst 

• Per gezin 1 ouder (bij voorkeur zonder 

kinderen) 

• Maximaal 3 leden in de speel-o-theek 

• Houdt 1,5 meter afstand 

• Volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers 

• Raak zo weinig mogelijk aan: pak alleen het 

speelgoed die je wilt lenen 

• Blijf niet langer in de speel-o-theek dan strikt 

noodzakelijk 

 

Alle maatregelen zullen duidelijk zichtbaar 

opgehangen worden en de bezoekers worden 

vriendelijk doch dringend verzocht zich daaraan te 

houden en eventuele aanwijzingen van de 

vrijwilligers op te volgen.        

 

Inl. Yvette Roffel Tel: 0624226354               

FB: Speel-o-theek “de speelbak” 

mail:penningmeestersot@gmail.com 

 

  

mailto:penningmeestersot@gmail.com
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Bosbrand in Bakkeveen 
 

Zaterdagmiddag 18 april was de brandweer bezig 

met het blussen van een stuk bos in het bos van 

de Slotplaats. Het betrof een droog stuk bos achter 

de camping "De Waldsang". De brandweer had de 

brand gelukkig snel onder controle en wist 

uitbreiding naar het dennenbos en de camping te 

voorkomen.  

 

Al spoedig werd duidelijk dat de brand niet vanzelf 

was ontstaan en dat er drie jongeren waren die 

bekenden de brand te hebben veroorzaakt. 

Natuurmonumenten heeft met jongeren en ouders 

van deze jongeren direct een afspraak gemaakt en 

het voorval besproken. Er is besloten dat de 

jongeren drie zaterdagen iets terug zouden doen 

voor de natuur in Bakkeveen.  

 

 
 

Enthousiast en gemotiveerd hebben deze jongeren 

zwerfvuil geruimd en ruimwerkzaamheden verricht 

bij de slenken. Tijdens het werk is er veel 

gesproken over natuur en de kwetsbaarheid ervan. 

De jongeren waren er behoorlijk van onder de 

indruk. 

 

 

 

 

Het bos is en blijft kwetsbaar. De bijzondere dieren 

die er leven, de vogels die er broeden en de vele 

verschillende planten en bomen maken het bos 

van de Slotplaats tot een uniek bos. 

 

Als coördinator beheer, heb ik al met heel wat 

mensen uit het dorp kennisgemaakt. Dat is prettig 

om zo ook een goed beeld te krijgen van wat er 

meer leeft in het bos. Soms krijg ik berichtjes van 

mensen die een bijzondere waarneming doen, 

zoals laatst de zang van een draaihals, maar soms 

ook van mensen die melden dat er toch weer 

vandalisme is geweest in het bos.  

 
Zo is er onlangs een vuilnisbak opgeblazen 

bijvoorbeeld of wordt er met brommers/scooters in 

de avonduren door het bos gereden. Ik ben altijd 

blij met zowel positieve als ook negatieve geluiden 

vanuit het bos.  

 

Ik hoop dat het vooral bijzondere waarnemingen 

en foto's zijn de komende tijd. 

App of mail mij. j.zwart@natuurmonumenten.nl   

0612936388 

 

Jan Willem Zwart

  

mailto:j.zwart@natuurmonumenten.nl
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Afscheid 

 

Bakkeveen, juni 2020. 
 

September 1967 kwamen wij naar Bakkeveen. 

Henco voor it Beaken en Ann voor het sociaal 

cultureel werk in Gorredijk. 

 

We werden heel hartelijk en warm ontvangen en 

de bedoeling was om na een paar jaar weer terug 

te keren naar het midden van het land. Echter, dit 

pakte anders uit! 

 

Onze twee dochters werden hier geboren. We 

kochten de boerderij aan de Nijefeansterwei en 

knapten die op. We kwamen er achter dat we in 

een fijn mooi dorp met lieve mensen terecht 

gekomen waren en wilden NOOIT meer weg! 

 

Mede dankzij jullie hebben wij hier een 

fantastische tijd gehad, dank daarvoor! 

 

Zeg in het leven “nooit, nooit” je wordt ouder en 

het is toch wel een hele klus om alles hier op orde 

te houden. Uiteindelijk hebben we besloten, met 

pijn in het hart, om deze mooie plek met de 

prachtige natuur om ons heen te moeten verlaten. 

 

In Drachten hebben we een mooie rustige plek 

kunnen vinden met alle voorzieningen dichtbij. 

 

We prijzen ons gelukkig dat de fam. Van Meggelen 

onze plaats gaat overnemen en net als wij willen 

gaan genieten van het dorp en de mooie natuur. 

 

Het ga jullie allemaal goed, een hartelijke groet 

van Henco en Ann

 

 

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. 

  

Contact:  

• Roelie Dijk:  06 4421 3315 

• Neeltje Haisma: 06 1067 7388 

• Jelly Hoekstra: 06 1384 0984 

of mail naar dorpssteunpunt@bakkeveen.nl  

 



40 

Speeltuin- en ontmoetingsplan Bakkeveen is klaar!  
 

Alle drie de speeltuinen zijn in gebruik genomen. 

Vorige week is ook de speeltuin t Kampke 

ingericht met mooie nieuwe speeltoestellen.  

 

Als laatste is daar vorige week de kabelbaan ook 

geopend. Hiervoor moest eerst het beton 

voldoende uitgehard zijn en dan kon pas het zitje 

worden gemonteerd. 

 

Eerder waren de twee speeltuinen Lytse Buorren 

en Hummelhofke al opengesteld. 

Zo te zien maken de kinderen en de ouders al veel 

gebruik van de vernieuwde speeltuinen.  

 

De officiële opening was gepland op 17 juni, maar 

vanwege de maatregelen rondom Corona is dit nu 

niet haalbaar. Er wordt gestreefd naar een leuk 

openingsmoment na de zomerperiode. 

 

Hieronder nog een paar foto’s, waarop te zien is 

dat de gemeente Opsterland flink wat zand heeft 

moeten aanvoeren om ervoor te zorgen dat een 

valpartij in het zand geen vervelende gevolgen 

heeft. 

 

Wij wensen iedereen veel speel- en 

ontmoetingsplezier. 

 

Namens de speeltuincommissie, 

Bart Arends 
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Vakantie in Bakkeveen via “Vrienden op de fiets” 
 

“Vrienden op de fiets” is een vrijwilligersorganisatie 

die leden goedkoop onderdak biedt tijdens fiets- en 

wandeltochten. Je slaapt bij particulieren die een 

schoon bed met ontbijt beschikbaar stellen. Er is 

een Adressengids beschikbaar waar duizenden 

adressen instaan variërend van slaapkamers in 

huis tot luxe tuinhuizen, allemaal voor dezelfde 

prijs: €22.50 pp plus toeristenbelasting, inclusief 

ontbijt.  

 

In Bakkeveen is maar één adres, de Kloostermop 

aan de Weverswal, maar ook in Siegerswoude, 

Ureterp en Wijnjewoude vind je adressen. In het 

adressenboek staat aangegeven wat je kunt 

verwachten van de accommodatie. Het 

lidmaatschap kost €8,- 

 

Veel mensen, ook uit Bakkeveen gebruiken de 

gastadressen van Vrienden op de fiets. Voor meer 

informatie : www.vrienden op de fiets.nl. 

In de Kloostermop ontvangen we vooral fietsers 

die lange tochten maken, variërend van 

Noorwegen tot Lubeck. Ook komen jaarlijks gasten 

terug die een langere fietstocht koppelen aan 

familiebezoek. Veel Friezen om Utens bezoeken 

Bakkeveen. Ook fietsers op weg naar de Eilanden 

slapen soms bij ons. Het zijn meestal leuke gasten, 

ze hebben vaak al meerdere fietstochten gemaakt 

en kunnen er leuk over vertellen. Ze komen in 

wisselende combinaties, vrienden, vriendinnen, 

zusjes en nu binnenkort ook een moeder met 

dochter. 

 

Naast huisvesting voor vrienden op de fiets zijn we 

ook een gewoon B&B, waar vooral vrienden van 

campinggasten gebruik van maken, ouders van 

wie hun kleinkinderen met ouders op een camping 

verblijven. Enige privacy is dan wel heerlijk. Zo 

hoor je nog eens wat over de campings in 

Bakkeveen. 

 

Bezoekers van Bakkeveen staan altijd verbaasd 

over de variatie in het landschap en de rust die ze 

hier nog vinden. In deze Coronatijd kan het wel 

eens druk worden. We wachten af. 

 

Emy Hoogenboom 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Juni 2020, nr. 6 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

 

 
 

Let op: dit bericht bevat een oproep om uitdagingen en verplichtingen aan te gaan. 

  

Ald Bakkefean 8.1
Ons tijdschrift “Ald Bakkefean 8.1.” is uit. Als U de 

ruimte die door de coronacrisis in uw agenda is 

ontstaan wilt invullen, lees dan een goed boek, of 

neem Ald Bakkefean 8.1 ter hand.  

Vraagt U zich wel eens af:  

• “hoe  het Blauhûs er vroeger uit had kunnen 

zien?”, of  

• “hoe het  in de oorlogstijd lukte om een aantal 

educatieve activiteiten op het Allardsoog 

doorgang te laten vinden, terwijl de Vereniging 

van volkshogeschoolwerk al was opgeheven?”, 

of  

• “hoe Wolter Postma, een jongen met een 

moeilijke jeugd achter zich, die ook nog eens 

mislukte als vakbondsleider en langdurig 

werkloos was, na de oorlog zo’n effectieve 

wederopbouwwethouder kon worden?” of  

• “hoe de rechter in de negentiende eeuw 

mensen die in Bakkeveen deelgenomen 

hadden aan een volksgericht behandelde?”  

 

Het antwoord op al deze en op nog veel meer 

vragen vindt U in dit net verschenen nummer 8.1. 

van het tijdschrift van de Historische Vereniging. 

Wanneer U Ald Bakkefean 8.1 wilt ontvangen, kunt 

U het beste lid worden van de Historische 

Vereniging Bakkeveen voor € 15 per jaar. U kunt 

zich aanmelden bij Mattie van der Meer 



43 

(Tsjerkewal 26) of bij Fred Hoogenboom 

(Weverswal 13) en daar het 

lidmaatschapsformulier invullen. U ontvangt dan 

het laatste verschenen nummer en U krijgt er een 

van de eerder verschenen nummers gratis bij. 

Maar losse nummers van Ald Bakkefean zijn ook te 

koop voor € 6 per stuk. 

 

Contributie inning 

De contributie van de leden over 2016 wordt via 

automatische incasso in juni geïnd. 

 

Corona  

We zoeken naar mogelijkheden om na de 

zomervakantie weer activiteiten voor en met onze 

leden te organiseren. We hopen dan ook de 

fotobesprekingen op de laatste dinsdag van de 

maand weer te kunnen hervatten. De regels die de 

overheid thans hanteert bieden daarvoor nog geen 

mogelijkheid. 

 

Gebeurtenissen die indruk maken 

De voorbije maanden hebben we veel dingen 

meegemaakt, die het waard om goed herinnerd te 

blijven.  

Ik wees in het vorige nummer al op het optreden 

van paus Franciscus, die de gebeurtenissen rond 

epidemieën in het middeleeuwse Rome aangreep 

om de bevolking van Italië een hart onder de riem 

te steken. En dat leverde een indrukwekkend 

televisieprogramma op. 

In doodse stilte en in een lege kerk herdacht de 

schrijver Arnon Grunberg op 4 mei in Amsterdam 

de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Hij 

beschreef totalitarisme, antisemitisme en racisme 

als de bijna onuitroeibare ziektes van de twintigste 

eeuw en schetste tot in detail tot welke 

onmenselijke gedragingen mensen zich daardoor 

hadden laten leiden.  

 

Koning Willem Alexander legde op diezelfde avond 

op de Dam de eerste krans voor de gevallen en 

hield een indrukwekkende toespraak, die hij afsloot 

met een oproep: “Oorlog werkt generaties lang 

door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog 

nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen 

is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. 

Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet 

normaal is. En: onze vrije, democratische 

rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen 

die biedt bescherming tegen willekeur en 

waanzin.” 

 

Stilte 

Al die gebeurtenissen vonden plaats in een wereld 

die stil geworden is. Die stilte was ook al over 

Bakkeveen gevallen toen scholen dichtgingen, 

thuiswerken de norm werd en het onderlinge 

menselijke contact werd beperkt. Wij merkten op 

ons plekje verbaasd op hoe stil het werd. De 

absolute stilte die intrad als om zes uur ‘s avonds 

de verkeerstroom over de Foarwurkerwei gestopt 

was. Het alle overige geluiden overstemmende 

gezang en gekrijs van de vogels, dat je nu pas 

goed kon horen. Er zijn mensen die beweren dat 

de vogels harder zijn gaan fluiten en zingen, 

omdat het zo stil geworden is. 

 

Bakkeveen moet vroeger op veel momenten zo stil 

geweest zijn als nu nog op sommige momenten is. 

Dat concludeer ik ook uit het feit dat Gerard Smit 

in de tijd dat hij op Weverswal 13 woonde - vlak 

na de oorlog – in huis precies kon horen wiens 

auto of welke vrachtauto bezig was de brug over 

de sluis te passeren. 

 

Het zou mooi zijn als we erin zouden slagen om 

ook na de coronacrisis iets van die stilte te 

bewaren. Als we het gebruik van onze grote, snelle 

auto’s wat zouden terugdringen. Als we niet 

voortdurend het gekakel of gepraat van al die de 

verschillende media in onze omgeving tot ons toe 

zouden laten. Als we zouden gaan beseffen dat 

belangrijke berichten soms heel zachtjes worden 

uitgesproken. En als we eens goed zouden leren 

letten op al die zachte, indirecte manieren waarop 

mensen communiceren. 

 

Fred Hoogenboom 
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Historische vondsten Houtwal Bakkeveen 

 

In 1990 kwam het jonge echtpaar Jannes Kootstra 

en Drieske Kootstra- Paulusma te wonen aan de 

Houtwal nr.4 in Bakkeveen.  

De vorige eigenaren van het karakteristieke pand 

waren destijds Marten en Ebeline Knevelman.  

 

Tijdens de opgraving voor de fundering van de 

bouw van een duivenhok achter in de tuin deed 

Jannes enkele bijzondere vondsten. Het betrof een 

puntgave marmeren plaat van 20cm x 15cm met 

daarop de letters J.v.d.H. 6 MEI 1931 en een 

metalen speld met de inscriptie NPSB Noord Distr. 

Kamp Hengelsport 2e Pr Teams.  

 

Op internet staat vermeld, dat de Noord 

Nederlandse Politie Sportbond voor de oorlog heeft 

bestaan. Het zou bijzonder leuk zijn om achter de 

namen van J.v.d.H. en de prijswinnende Politieman 

te komen. 

 

Info:  

• Jannes en Drieske Kootstra   

• Willem Dolstra, Nije Buorren 6,  

tel. 06-46798156   

e-mail: w.dolstra@bakkeveen.nl   

 

 
De marmeren tegel 

 

 
Politiespeld voorzijde 

 

 
Politiespeld achterzijde 

 

 

 

 

Voorgrond:  

 

Abeline 

Knevelman, 

Marten 

Knevelman en 

Alida Koning 

(jongetje 

onbekend).  

 

Op achtergrond 

buurvrouw 

Danielle Stoker 

in de voordeur. 
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Zomerrecepten voor buiten en binnen 
 

Plaattaart van tomaat, courgette en 

geitenkaas   

(4 personen, 25 minuten en 25 minutenoventijd) 

Ingrediënten 

• 300gr. spitskool 

• 1 teen knoflook 

• 3 etl. olijfolie 

• 600gr. trostomaten 

• 1courgette 

• 8 plakjes bladerdeeg, ontdooid 

• 70 gram rucola 

• 100 gr. verse geitenkaas  

• 70 gr. geraspte kaas 

• Bloem, bakplaat en bakpapier 

Verwarm de oven op 200 graden 

Pel en snipper de knoflook. Snijd de spitskool in dunne reepjes. 

Verhit in een koekenpan 1 etl. olijfolie, bak de spitskool met de 

knoflook 5 minuten op matig vuur. Snijd de tomaten en 

courgette in plakken. 

Stapel 8 plakjes bladerdeeg op elkaar op een met bloem 

bestoven aanrecht. Rol het deeg uit tot een lap van 25x40 cm. 

Leg het deeg op bakpapier op de bakplaat 

Strooi de geraspte kaas over het bladerdeeg. Verdeel eerst de 

spitskool en dan de plakjes tomaat en courgette over het deeg. 

Besprenkel met de overige olijfolie en bestrooi met 

verkruimelde geitenkaas 

Vouw de rand van het deeg omhoog. Bak de plaattaart in 25 

minuten. Garneer met de rucol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazpacho  
(koude tomatensoep)    

0-10 minuten, 6 personen 

Ingrediënten:  

• 1l. tomatensap 

• 1 bosje basilicum 

• 1 komkommer 

• 1-2 paprika’s 

• 1teen knoflook 

• Scheut olijfolie 

• Balsamico of gewone azijn 

(heel weinig) 

• 2etl. honing 

• 3 bosuitjes 

• Peper en zout 

 

Snijd de ingrediënten fijn en maal ze 

heel fijn met de staafmixer. 

 

Voeg de tomatensap, olie en azijn toe 

en maak op smaak met peper en 

zout. 

 

Laat uurtje koelen in de koelkast. 

 

 

Lekker met een stokbroodje. 

 

Emy Hoogenboom
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Uit Leeuwarder Courant van maandag 25 mei 2020 

 

Fam. Lucas stopt met Slotplaats 

 
Voormalig Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (45) 

en haar man Perry Lucas (55) stoppen met het 

uitbaten van horecagelegenheid De Slotplaats in 

Bakkeveen. 

Het echtpaar was dat al van plan, maar trekt de 

stekker er vanwege de coronacrisis eerder uit. De 

Lucassen – vooral de man – exploiteren De 

Slotplaats, eigendom van Natuurmonumenten, in 

het bosgebied al twintig jaar. Het gebouw heeft 

sinds 1986 een horecafunctie. Volgens Anne-Wil 

Lucas, die zes jaar voor de VVD in de Tweede 

Kamer zat, zouden zij en haar man eigenlijk 

“volgende zomer’’ stoppen. “Daar hadden we naar 

toegeleefd. Maar nu komt ineens corona.’’ 

 

Net als alle andere horecagelegenheden is het 

Bakkeveenster gebouw sinds halverwege maart 

gesloten. De optie om afternoon teas, 

borrelplankjes en barbecueproducten thuis te 

bezorgen, levert ten opzichte van normale tijden te 

weinig op. Een groot deel van de omzet wordt 

doorgaans bepaald door feestjes en partijen, die 

nu geen doorgang kunnen vinden. 

 

Aldeboarn 

“En de huur moet wel iedere maand betaald 

worden. We hebben wel uitstel gekregen, maar 

geen afstel. Uiteindelijk zullen we de afgelopen 

maanden moeten betalen en wat we gespaard 

hebben gaat straks op aan huur.’’ Dat ze sowieso 

al van plan waren om weg te gaan komt, omdat 

Lucas’ man Perry geen zin had om “tot zijn 65e 

met dienbladen rond te lopen’’, zegt ze. 

 

Het echtpaar heeft een nieuw pand in Aldeboarn 

gekocht. Daar verhuist het tweetal ook naartoe. 

,,Dat is veel kleiner en overzichtelijker.’’ 

 
 

De bedoeling is om per 1 januari te stoppen in 

Bakkeveen. Dat betekent dat de heropening van 

de terrassen in juni wellicht nog iets gaat 

opleveren. De Slotplaats heeft veel terrasruimte, 

zegt Lucas. ,,We hopen dat we het weer een beetje 

goed kunnen maken. We zullen nog heel hard 

moeten werken de komende tijd.’’ 

 

Gedwongen einde 

Hoewel het aanvankelijk een eigen keus was om te 

stoppen, is het ongedwongen gevoel verdwenen. 

“Het is van een 

zelfgedwongen 

einde toch een 

beetje een 

gedwongen 

einde geworden. 

Dit is niet wat 

we gehoopt 

hadden. Het is 

een beetje een 

anticlimax.’’ 

De plek is nog 

wel in trek, 

constateert 

Lucas: “Er zitten 

hier heel vaak 

mensen op de 

parkeerplaats te 

koekeloeren met 

een kannetje 

koffie.’’ 

  



50 

Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes 
 

 

  

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 19 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is de 

komende maanden als volgt geopend: 

• Zaterdag 6 en 20 juni 

• Zaterdag 4 en 18 juli 

• Zaterdag 22 augustus 

• Zaterdag 5 en 19 september 

 

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). 

 

 

 

Bloemenactie World Servants 

Wijnjewoude 
 

Vanuit actiegroep Wijnjewoude verkopen wij 

‘’hanging baskets’’ om onze reis en de bouw in 

Myanmar te gaan bekostigen. 

In samenwerking met tuincentrum Wiebe Westra 

uit Haulerwijk kunt u onderstaande bij ons 

bestellen: 

• Kleine hanging basket voor €8,00 

• Grote hanging basket voor €13,00 

 

Op zaterdag 20 juni worden alle bestellingen bij 

u thuis bezorgd. Contante betalingen worden op 

gepaste afstand gedaan.  

 

U kunt de planten uiterlijk tot maandag 15 juni 

bestellen, op de volgende manier: 

• Bestelling met een tikkie, een whatsapp naar 

0655052048 (Myrthe de Boer) 

• Bestelling met contante betaling, een mail 

naar ws.wijnjewoude@gmail.com 

 

Bestellingen onder vermelding van naam, adres 

en de hoeveelheden.  

 

Wilt u meer over ons project te weten komen? 

Dan kunt u een kijkje nemen op onze 

facebookpagina World Servants Wijnjewoude of 

op onze actie pagina geef.ws/wijnjewoude 

 

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               

 
  

 

Elke woensdagochtend in Dúnhoeke (bij zwembad) 
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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 11:00 - 21 uur, Vrijdag, zaterdag tot 22 uur. 


