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Jaargang 12 nr. 9  
  September 2020 

De crew van Theaterdiner “Growing Blue”  
 

Door corona is de voorstelling verplaatst van binnen naar buiten.  

Nog 2 voorstellingen: vrijdag 4 en zaterdag 5 sept. Kaarten via Dúndelle ! 
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De Slûswachter 
We zijn er weer. De eerste Slûswachter van na de 

vakantie. Een lange hittegolf in augustus 

getrotseerd. Verder een zomer die droog was  

(zie meteobakkeveen.nl).  

En … we zijn nu allemaal corona-proof. Ieder op 

zijn eigen manier. Sommigen voelen zich 

kwetsbaar en proberen nog veel (sociale) 

contacten met anderen te mijden. Velen zoeken 

“het probleem” niet op; doen zo normaal mogelijk 

en hebben respect voor anderen. En dan heb je 

nog de mensen die zich te goed voelen om zich 

ergens iets van aan te trekken.  

In deze mengelmoes van gedragingen is er in 

Opsterland sinds begin mei slechts 1 besmetting 

geweest. Dat is een compliment voor ons allen.  

Deze prestatie is geleverd met volle campings en 

evenementen als vlooienmarkt, Dodo Zomerterras 

en kermis. Misschien wel dankzij….  

Het blijkt wel weer: met wat kleine aanpassingen 

en oplettendheid is er weer veel mogelijk en dat is 

ook nodig.  

In deze Slûswachter kun je lezen dat velen de 

activiteiten weer opstarten; activiteiten die medio 

maart zo abrupt waren gestopt.  

Veel leesplezier. 

Jan van Dalen

 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

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

Wo 2 sep Speel-o-theek uitleen.  15:15-17:15 uur in Dúnhoeke (bij zwembad). 47 

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

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

Vr 4 sep, za 5 sep Theaterdiner Growing Blue van LEEF jeugdtoneel.  Dundelle, 18 uur 1 

Za 5 sep Vlooienmarkt, 7-13 uur Web 

Ma 7 sep DynDao: open lessen yoga, tai chi en Wudang fitness. 28 

Ma 7 sep Gymnastiek ver. Kwiek: start nieuwe seizoen senioren avondgroep. Gymzaal, 19 uur 18 

Di 8 sep Gezond natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur (elke dinsdagochtend) 21 

Vr 11 sep Geannuleerd: Muziekpodium Bakkeveen. Michael Prins. Web 

Za 12 sep Waskemeer: ringsteken met oude tractoren. Centrum, 14 uur Web 

Ma 14 sep Teken- & schildercursussen. Start nieuwe seizoen voor jeugd / volwassenen Dúnhoeke 48 

Wo 16 sep Sociëteit 55+: Excursie naar Appelscha (glasatelier en kerkje) --- 

Wo 16 sep Informatieavond Nieuwbouw Aylvalân. Dundelle, 20 uur (aanmelden !) 26 

Do 17 sep Vrouwen van Nu: “Kraanvogel vouwen”.  Dúndelle, 19:45 uur --- 

Vr 18, za 19 sep Filmhuis: Film van de maand.  Dúndelle, 20 uur 25 

Ma 21 sep Gymnastiek ver. Kwiek: start nieuwe seizoen jeugdgroepen  Gymzaal, Bakkeveen 19 

Ma 21 sep Brassband Opsterland. Donatie rondgang door Bakkeveen Vanaf 18 uur 52 

Di 22 sep Fr.C.P.B.: Bijeenkomst met mevr. Koolhaas “Goeie genade”.  De Mande, 19:30 uur  17 

Do 24 sep Blue Zone: “in balans met DO-IT”. Gymzaal Bakkeveen, 19:30 uur 23 

Di 29 sep Oude foto’s bekijken. Dúnhoeke, 13:30 uur 51 

Do 1 okt Laatste dag inleveren kopij Slûswachter oktober --- 

Vr 2 okt Vrouwen van Nu: Haak en breicafé in De Brink, 10 uur --- 

Za 3 okt Vlooienmarkt, 7-13 uur Web 

Zo 4 okt Slotplaats OERRR dag.  Landgoed De Slotplaats, vanaf 12 uur 43 

Wo 7 okt Speel-o-theek uitleen.  15:15-17:15 uur in Dúnhoeke (bij zwembad). 47 

Wo 7 okt Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Ma 12- vr 16 okt Herfstvakantie Web 

Ma 12- vr 16 okt Huisartsenpraktijk Bakkeveen: gesloten wegens herfstvakantie 8 

Wo 14 okt Sociëteit 55+: Bingo.  Dúndelle, 14 uur --- 

Do 15 okt Vrouwen van Nu: Informatie over Donorwet.  Dúndelle, 19:45 uur --- 

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 de zomervakantie kost het altijd even moeite 

om de knop weer om te zetten en de draad van 

voorheen weer op te pakken. Zo ook met dit stukje 

voor de Slúswachter.  

 

Het was een zomer, zoals we die nog nooit 

hebben meegemaakt.  

Dat komt door het Corona virus dat rondwaart in 

de wereld. Voor iedereen maakte dit, dat men zijn 

plannen moest aanpassen. Gelukkig zijn grote 

besmettingshaarden in ons dorp niet 

voorgekomen. 

Een geluk bij een ongeluk was dat er in dit seizoen 

toch ook nog dingen wél mogelijk waren. De 

campings konden na een slecht voorseizoen toch 

nog vele gasten verwelkomen. Sommige 

(waaronder recreatieve) bedrijven waren slechter 

af en moesten hun deuren grotendeels gesloten 

houden.  

 

Zo ging het ook met veel activiteiten. Soms staat 

alles stil en soms kan er met aanpassingen tóch 

nog iets georganiseerd worden. De creatievelingen 

onder ons komen zo boven drijven. Ik noem hier 

enkele voorbeelden.  

Het optreden van het jeugdtheater is verplaatst 

naar de buitenlucht. Het popkoor probeert of het 

mogelijk is om in onze gymnastiekzaal alsnog een 

corona-bestendige opstelling voor elkaar te krijgen 

zodat er nog gezongen kan worden, voor diegene 

die dit graag willen voortzetten. Zo krijgt de 

gymzaal ook weer een mooie invulling.  

 

Men was benieuwd hoe het zou gaan met 

activiteiten zoals de vlooienmarkten, het 

zomerterras en de kermis. Maar de 

organisatoren hebben erg hun best gedaan om 

alles goed te laten verlopen. Zeker is dat veel 

bezoekers wel toe waren aan een uitje en dat die 

ook plezier gehad hebben. 

 

Met name de kinderen (maar ook enkele senioren) 

hebben erg genoten van de prachtige kermis die er 

was. Dankzij Corona kwamen er attracties die hier 

nog nooit geweest zijn. Voor de gemeente was het 

een lastig besluit om de vergunningen te verlenen 

Temeer omdat in omliggende gemeente dit niet 

werd toegestaan. Maar ze hebben hun nek 

uitgestoken en hebben de kans gegeven aan de 

organisaties.   

 

Het zwembad Dundelle is met allerlei 

noodmaatregelen toch nog een groot deel van het 

seizoen open geweest. Wat troffen we dat, vooral 

met die hitte die ons nog ten deel viel. In de 

heetste periode konden er 2 groepen per dag 

zwemmen, dit om zoveel mogelijk mensen een 

plezier te doen.  

 

Fietspaden 

Het fietspad langs de SlotSingel is klaar. Direct na 

de bouwvak zijn de werkzaamheden begonnen en 

het betonnen fietspad ligt er nu in. Nu nog het bos 

van Westra opknappen, zodat de aanwonenden 

niet bang hoeven te zijn voor vallende bomen op 

hun perceel. 

Zoals eerder vermeld is er een werkgroep bezig 

om te komen tot het opknappen van de rest van 

de oude fietspaden in met name Wijnjewoude en 

Bakkeveen. De wens is om dit uit te breiden tot 

Oost-Opsterland. De werkgroep bestaat uit PB’s 

van Bakkeveen en Wijnjewoude, de gemeente en 

Staatsbosbeheer en NatuurMonumenten. Er wordt 

ook gekeken of het fietspadennet uitgebreid kan 

worden via Allardsoog naar Veenhuizen met een 

‘beleefroute’. 

 

Toekenning Regiogelden voor Bakkeveen 

Zodra bekend werd dat er Regiogelden toegekend 

zijn aan de gemeente Opsterland heeft PB een 

verzoek ingediend voor financiering van het 

opknappen van het fietspadennet in onze 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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omgeving. PB is in juli geïnformeerd door de 

gemeente over het toekennen van een deel van de 

Regiogelden voor Bakkeveen. Dit bedraagt 

€400.000. Het college stelt voor deze gelden 

beschikbaar te stellen als bijdrage voor het 

opknappen van De Brink. In verband met co-

financiering lijkt het project De Brink een grotere 

kans van slagen te hebben dan de fietspaden. Een 

projectgroep van omwonenden had vorig jaar al 

een conceptplan gemaakt. Dit conceptplan moet 

dan weer van de plank en eerst verder besproken 

worden met de inwoners. Er moet nog een 

definitief besluit komen over besteding van deze 

gelden. Daar moet ook de gemeenteraad zijn zegje 

over doen. In ieder geval zijn we heel blij dat een 

deel van deze gelden beschikbaar komen voor 

Bakkeveen. 

 

Opknappen Mjumsterwei 

Ook dit gaat achter de schermen gewoon door. De 

projectleider heeft laten weten dat het streven nog 

steeds is om het dit najaar of het vroege voorjaar 

aan te pakken. Zodra er meer nieuws is hoort u 

dit. 

Zeker is wel dat de Provincie het opknappen van 

de weg tussen Bakkeveen en Waskemeer met een 

jaar heeft uitgesteld tot ergens in 2021. Dat schijnt 

toch een grotere klus te zijn dan ze eerst hadden 

gedacht. 

 

Bouwplannen Aylvalan 

De werkgroep en de gemeente hebben op 16 

september a.s. een informatiebijeenkomst voor 

inwoners georganiseerd. Daar wordt een 

stedebouwkundig plan gepresenteerd, dat op basis 

van de wensen van de vorige bijeenkomsten, is 

samengesteld. Ook komt er meer duidelijkheid 

over de prijs van de bouwkavels. We nodigen 

vooral iedereen uit om aanwezig te zijn (zie 

uitnodiging op pag 26). Op die manier krijgt u 

duidelijke informatie over dit aanstaande project 

en kunt u vragen stellen als u dit wenst.  

Dat dit zo lang duurt, heeft op dit moment alles te 

maken met de beperkingen door de corona 

situatie. Bijeenkomsten voor grote groepen zijn 

bijzonder lastig te plannen. 

 

Aanvragen voor het Dorpsbudget 

De eerste aanvragen voor het dorpsbudget hebben 

ons al bereikt. Men staat te popelen om met een 

gift aan de slag te gaan. De aanvragen kunnen tot 

eind oktober worden ingediend. Hoe dat moet, de 

voorwaarden en het aanvraagformulier zelf, staat 

op de website van www.bakkeveen.nl. Even in 

het zoekvakje intikken “aanvragen dorpsbudget” 

en het komt te voorschijn. 

 

Jannie Tjassing 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                bloematelier & woondecoratie 
     
      *  Woonaccessoires & Cadeau-artikelen 
      *  Bloemen, Planten & Potterie 
      *  Gelegenheids-en Bruidswerk 
      *  Rouwwerk (altijd bereikbaar) 

       *  Workshops van het seizoen 
 

 
  Geopend: di.-vrij. 9.30-17.30 uur / za. 8.30-16.00 uur 
 
           Weverswal 4, Bakkeveen, 9243 JL 
           tel. 0516-541128 / mob. 06 23208525 
           www.dewylderoas.nl / Facebook 
           e.mail: dewylderoas@gmail.com 

 

         Er zijn weer volop nieuwe 

       
                      voor het groene binnen! 
 

        
 

        We leveren overigens graag op bestelling, 

                       als u dat prettiger vindt! 

 
      Helaas kunnen we nu nog geen workshops 
      aanbieden. Zodra dit mogelijk is, maken we 
      het op onze FB pagina en website bekend. 
 
*  DHL-ServicePoint 
    alleen in-en uitleveren 

 

 * Duurzame bloemist 
    gecertificeerd 

http://www.bakkeveen.nl/
http://www.dewylderoas.nl/
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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   

 

Connie en Wessel 

van Meggelen 
 

Het gesprek vindt plaats achter het 

huis, uitkijkend over de weilanden 

(zie onderstaande foto), 

temperatuur 28 graden, het is 

20.00 uur in de avond en de koffie 

is ingeschonken. Gastvrouw Connie 

heeft me binnengelaten.  

 

Connie en Wessel zijn 8 weken 

geleden vanuit Zuidhorn naar 

Bakkeveen verhuisd. Ze wonen in 

het huis van Ann en Henco Nijland 

(Nije Feansterwei), bekenden in 

Bakkeveen. Zij hebben Wessel en 

Connie al een beetje voorgesteld in 

hun afscheidsinterview in de 

Slûswachter van dit voorjaar. 

Vanavond zetten we het gesprek voort.  

 

Wessel heeft hiervoor in Zuidhorn en Groningen 

gewoond en Connie in ’t Waar en daarna met 

Wessel in Zuidhorn. Ann en Heico hebben in 

letterlijke zin hun huis warm overgedragen. Alles 

wat Ann en Henco over het mooie dorp hebben 

verteld, daar hebben ze geen woord over gelogen, 

zeggen Wessel en Connie. Het genieten van de 

omgeving en de drukte hebben ervoor gezorgd dat 

we veel dozen nog steeds niet hebben uitgepakt. 

We zitten vaak achter te genieten van alles om ons 

heen. De midden kern van het dorp, de Vaart, de  
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Herfstvakantie 
 

De praktijk en apotheek zijn gesloten van 

 
Maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020 

 
Houd rekening met uw medicatievoorraad. 

 
 

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 
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Sluis en de mensen daar zijn we zeer enthousiast 

over. Het terras bij de Brink en alle andere 

winkels/restaurants zijn reeds bezocht en zeker 

goed bevonden. Met sommige buren is 

ondertussen al kennis gemaakt. Wessel vertelt al 

even gebruik te hebben gemaakt van burenhulp 

toen hij onhandig een zuil van zijn erf reed en deze 

uit de sloot getakeld moest worden. 

 
Wessel en Connie hebben privé een heftige tijd 

gehad vertellen ze. Het afscheid nemen van een 

dierbare en het omgaan met een ziekte die plots 

om de hoek is komen kijken zijn hun niet in de 

koude kleren komen te zitten. Er wordt geen Fries 

gesproken in huize van Meggelen, maar in de 

vlaggenstok hangen 

zowel de Groningse als de Friese wimpel. (zie foto) 

Wessel, donkere krullen, sportief heeft een echte 

Groningse tongval, Connie spreekt Nederlands, 

maar wil het Fries graag onder de knie krijgen. 

 

Wessel en Connie hebben elkaar door het werk al 

in 2005 ontmoet en in 2016 sloeg de vonk over. 

Het isolatiebedrijf van Wessel doet zaken met het 

installatiebedrijf waar Connie werkt en vandaar dat 

Wessel en Connie elkaar best vaak zijn 

tegengekomen. Ze zijn in 2018 getrouwd. Wessel 

heeft 2 kinderen uit zijn vorige relatie, Connie 

heeft geen kinderen. 

 

Stadjer Wessel, 50 jaar, is een geboren en getogen 

Groninger en heeft een zus, Groningse vader en 

Friese moeder. “Ik ben als 17 jarige gaan werken 

in Hotel Joure als leerling-kok. Het was hard 

werken, onregelmatige tijden en voor weinig geld. 

Ik ben toen maar bij mijn vader in de bouw gaan 

werken als 18 jarige jongen. Ik heb het vak 

isoleren geleerd van mijn vader en ben op een 

gegeven moment op het kantoor terecht 

gekomen”.  

In 2010 een nieuw bedrijf opgezet in de isolatie in 

Steenwijk en in 2015 zelf een eigen bedrijf 

begonnen in Heerenveen en Groningen. Met nu 27 

monteurs en kantoormedewerkers staat er een 

mooi en bloeiend bedrijf. Wessels kinderen (zoon 

23 en dochter 21 jaar) wonen in Groningen en 

studerende. Het zijn mijn bonuskinderen zegt 

Connie wat iets zegt over de onderlinge relaties. 

 

Wessel is een sportieve man die nog steeds in de 

hoofdklasse aan het badmintonnen is. In Zuidhorn 

was hij badmintontrainer, maar door zijn drukke 

werkzaamheden was dit helaas niet meer te 

combineren. Zijn mountainbike stofvrij maken ligt 

nu in de planning om het mooie Bakkeveen en 

omgeving door te crossen. Hij is samen met zijn 

vrouw Donar supporter (basketbal) en ze houden 

van muziek, uitgaan en schouwburgbezoek staat 

ook op hun programma. Wessel houdt van Top 

2000 muziek.  

Connie is 48 jaar en Wessel omschrijft haar als een 

vrolijke hartelijke en spontane vrouw. Ze is in 

Ammerstol (ZH) geboren en als 20 jarige met haar 

toenmalige partner naar het Noorden vertrokken. 

Zij werkte voor een uitgeverij en daarna een 

installatiebedrijf in Groningen waar ze nog steeds 

werkt. Ze houdt van de natuur en wandelt veel en 

wil het hartlopen zover dat lukt weer op gaan 

pakken. Haar moeder woont in Zuid-Holland net 

als haar oudere broer. Connie houdt van alle 

muziek van Klassiek tot Hard Rock. Haar hond 

Blondy komt na Wessel strak op de 2e plek. 

 

De Blue zone 

Beiden hebben kennis gemaakt met dit in 

Bakkeveen lopende project. Ze ondersteunen de 

visie van gezond eten en bewegen. Wanneer ze 

een steentje bij kunnen dragen kan een beroep op 

hen worden gedaan. “Wanneer er een vrijwilliger 

nodig is om op een duo-fiets met iemand op pad te 

gaan ben ik daar voor in!!”  

 

Het bedrijf van Wessel heet Phoenix Bio en is 

gevestigd in Groningen en Heerenveen. Het bedrijf 

maakt brandcompartimenten dicht en isoleert 

leidingen en luchtkanalen bij bestaande en 

nieuwbouwprojecten. 

Er zijn 27 personen in dienst. 

www.phoenixbio.nl 

 

Wessel en Connie, bedankt, ik hoop dat jullie heel 

oud worden in deze prachtige plaats. De dozen die 

nog niet zijn uitgepakt, staan er niet om snel weer 

te vertrekken heb ik het gevoel. 

 

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 
 

 

Bedrijfsopvolging en 

belastingen 2020 
Bent u ondernemer en wilt u het bedrijf 

overdragen aan de volgende generatie?  

U kunt dan gebruikmaken van de 

bedrijfsopvolgingsregeling. Uw opvolger en u 

betalen dan minder of geen belasting bij de 

overdracht van het bedrijf. 

 

Bedrijfsopvolgingsregeling 

Als u het bedrijf schenkt of nalaat aan uw 

bedrijfsopvolger komen de inkomstenbelasting en 

schenk- of erfbelasting in beeld. Om de opvolging 

financieel mogelijk te maken kent de 

bedrijfsopvolgingsregeling voor deze drie 

belastingen een gunstige regeling: 

• Het betalen van inkomstenbelasting wordt 

uitgesteld ('doorgeschoven') naar de toekomst. 

• Voor de schenk- en erfbelasting is er een 

vrijstelling. Alleen over de waarde van het 

bedrijf dat de vrijstelling te boven gaat, moet 

schenk- of erfbelasting worden betaald. 

 

 

Wat zijn de voorwaarden? 

De regeling geldt voor verschillende soorten 

bedrijven: van een eenmanszaak tot een B.V.. 

Maar alleen voor zover sprake is van 

ondernemingsvermogen. Daarnaast hangt het van 

de huwelijkse voorwaarden (of 

partnerschapsvoorwaarden) of de gemeenschap 

van goederen af of de bedrijfsopvolgingsregeling 

optimaal kan worden gebruikt. 

Voor de verschillende belastingen zijn er steeds 

aparte voorwaarden om de 

bedrijfsopvolgingsregeling te mogen toepassen. Als 

later blijkt dat niet aan alle voorwaarden wordt 

voldaan, moet alsnog (meer) belasting worden 

betaald. 

 

In hoofdlijnen de vrijstellingen en voorwaarden die 

in 2020 voor de bedrijfsopvolgingsregeling gelden: 

 

 

 Hoeveel is de vrijstelling? Wat zijn de voorwaarden? 

Schenkbelasting De schenking van het bedrijf is 

vrijgesteld tot € 1.102.209. Voor 

alles daarboven geldt een vrijstelling 

van 83%, over de resterende 17% 

moet de opvolger schenkbelasting 

betalen (uitstel is mogelijk met 

betaling van rente) 

1. de ondernemer moet minimaal 5 

jaar eigenaar zijn van het bedrijf 

2. de opvolger moet het bedrijf 

minimaal 5 jaar voortzetten 

3. bij de Belastingdienst moet een 

beroep worden gedaan op de 

vrijstelling 

Erfbelasting Het nalaten van een bedrijf is 

vrijgesteld tot € 1.102.209. Voor 

alles daarboven geldt een vrijstelling 

van 83%, over de resterende 17% 

moet de opvolger erfbelasting 

betalen (uitstel is mogelijk met 

betaling van rente) 

1. de ondernemer moet minstens 1 

jaar eigenaar zijn geweest van 

het bedrijf 

2. opvolger moet het bedrijf 

minimaal 5 jaar voortzetten 

3. bij de Belastingdienst moet een 

beroep worden gedaan op de 

vrijstelling 

Inkomstenbelasting Bij de overdracht van het bedrijf 

hoeft de ondernemer geen 

inkomstenbelasting te betalen, dit 

wordt uitgesteld ('doorgeschoven') 

naar de toekomst (bijvoorbeeld naar 

het moment dat de opvolger het 

bedrijf verkoopt) 

1. bij een schenking geldt als 

voorwaarde dat de opvolger 

minstens 3 jaar werkzaam is in 

het bedrijf 

2. bij de Belastingdienst moet een 

beroep worden gedaan op de 

doorschuifregeling 

 

Klaar voor de start? 
Denkt u erover om uw bedrijf over te dragen aan een opvolger? Bij de overdracht komt regelwerk kijken, 

waaronder contact met de Belastingdienst. Wij begeleiden u graag van A tot Z bij de overdracht van het 

bedrijf. 
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Portret van een kind in Bakkeveen 

 

Jorrin Louwes (9 jaar) 
 

1. Met wie woon je? 

Ik woon met Heit Rink, Mem Marije en mijn 

zus Jente (11 jaar). We hebben nog 3 paarden, 

want we hebben net 1 paard verkocht. We 

hebben ook 2 varkens, hangbuikzwijntjes, en 

kippen. Die wilde ik graag. Toen ik een aantal 

jaren geleden jarig was kwamen Pake en 

Beppe met de auto het weiland oprijden met 

een kippenhok en kippen. Dat was mijn kado. 

We hebben ook een poes. Eigenlijk hebben we 

ook nog vissen en kikkers. Maar die zijn niet 

echt van ons, want die wonen in de vijver. 

Bubbel is een kikker die al 1 jaar in de vijver 

zit. Wij kennen hem omdat hij onder water 

bubbelt. 

 

 

 

2. Op welke school zit je? 

Ik zit op de Oanrin. Na de vakantie kom ik in 

groep 7. Ik heb er heel veel zin in, want wij 

krijgen een nieuwe meester. Hij heet meester 

Paul en hij wordt meester van onze groep. 

Rekenen vind ik het allerleukste, dat kan ik 

ook heel goed. Spelling vind ik lastig. Dat komt 

omdat ik dan veel te snel wil. Als ik heel rustig 

doe en goed nadenk dan gaat het beter.  

 

3. Wie zijn je beste vriendinnen/vrienden? 

Dat zijn Jethro, Sander, Ricardo, Arjen, Micke 

en Joëlle. Joëlle is jammer genoeg verhuisd 

naar Zevenhuizen. Met Femke ben ik ook 

vrienden. Femke is ook een vriendin van 

Joëlle. En ik heb een nieuw vriendje, Tycho. 

Die is hier nieuw komen wonen. Maar ik kende 

hem al van voetbal. 

Met mijn vriendjes speel ik verstoppertje, 

tikkertje, en we praten met elkaar. Dan praten 

we bijvoorbeeld over wat we hebben gedaan, 

en “hoe was het gisteren”.  

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Mijn grootste hobby is voetbal, of thuis op de 

trampoline springen. Ik vind vissen ook mooi. 

Dan vis ik in de vaart. Maar vissen is alleen in 

de lente of herfst mooi. In de zomer schijnt de 

zon te fel in het water en dan zitten ze in de 

schaduw. Gamen is ook mijn hobby. Dan speel 

ik Fortnite, Brawl Stars of Clash Royal. 

 

 

 

5. Wat vind je het leukst aan jezelf? 

Dat weet ik niet zo goed. Anderen vinden mij 

behulpzaam, en ik speel graag met andere 

kinderen. Ik sluit niemand buiten. En ik 

probeer anderen ook te helpen als ze verdrietig 

zijn. Maar als er bijvoorbeeld al 2 andere 

kinderen helpen, dan ga ik er niet meer naar 

toe. 

 

6. Waar ben je goed in? 

In rekenen. En ook met voetbal, salto’s maken 

en gamen.  
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7. Wat is je belangrijkste bezit? 

Mijn familie en mijn pake en beppe en oude 

beppe. Die is al 97 jaar geworden. 

 

8. Wat vind je leuk aan je moeder? 

Ze is lief en ze draagt mooie kleren. We 

vertrouwen haar. We kunnen haar alles 

vertellen en dan wordt ze niet boos. Met mijn 

vader is dat precies hetzelfde. 

 

9. Waar naartoe zou je graag op vakantie 

gaan? 

Naar Zweden. Daar ben ik 1x geweest toen ik 

1 jaar was, maar daar weet ik niets meer van. 

Daar wil ik nog wel een keer naar toe. Daar 

kun je lekker skiën, en dan is het koud weer. 

Ik zou ook wel naar Hawaï of Curaçao willen. 

Dat heb ik op TV gezien. Daar is het warm, en 

heb je palmen en strand. Dan kun je lekkere 

drankjes drinken. 

 

10. Wat voor eten vind je lekker? 

Stamppot andijvie, met spekjes en worstjes 

erbij. Het lekkerste ontbijt vind ik het 

zondagse ontbijt, met broodjes, croissantjes en 

Nutella. 

 

11. Wanneer heb je voor het laatst heel hard 

gelachen? 

Toen we in Ossenzijl waren in een speeltuin. 

Jente was daar ook met vriendinnen. Ik gleed 

uit op de steiger en viel toen met een hele rare 

sprong in het water. 

 

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

Dan denk ik dat ik wel uit huis ga. Ik koop dan 

een mooi huis met een tuin. Ik wil geen 

appartement. Ik heb dan een gezinnetje met 

een vrouw en 2 kinderen. Ik wil niet veel 

kinderen. Biologie lijkt me mooi. Ik wil geen 

Freek Vonk meer worden. Ik wil ook geen 

burgemeester worden, dan ben je zo beroemd. 

Met allemaal camera’s en zo, dan heb je geen 

normaal leven. Maar ik weet nog niet zeker 

wat ik later wil worden.  

 

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

Bakkeveen en waarom? 

Speeltuin ‘t Kampke. Want daar zijn altijd 

vrienden, en is het nooit saai. Daar is altijd wel 

iemand te spelen. Het is een hele mooie 

speeltuin. Er is een kabelbaan en een glijbaan, 

en er zijn bosjes. Ik heb daar ook mijn nieuwe 

vriend Tycho ontmoet. 

 

Jannie Tjassing
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Bericht van toneelvereniging Nij Bigjin 
  

  

Gezien de huidige omstandigheden wat 

betreft het Coronavirus is het voor de leden 

van onze toneelvereniging onmogelijk om het 

repetitieproces op te starten. 

  

Bij het publiek moeten wij de 1½ meter in 

acht nemen. Wij kunnen de uitvoeringen niet 

realiseren zoals we dat graag zouden willen. 

  

Daarom hebben we helaas moeten besluiten 

dat er het komende winterseizoen geen 

toneeluitvoeringen zijn.  

  

We hadden heel graag samen met ons publiek 

het 90-jarig jubileum willen vieren met een 

speciale voorstelling. 

  

De jubileumcommissie heeft besloten om 

deze voorstelling door te schuiven naar het 

winterseizoen 2021/2022. 

  

Het bestuur en jubileumcommissie Nij Bigjin 
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Jaarprogramma  CPB  2020- 2021 
 

 

 

Het was en het is nu nog een vreemd en 

zorgelijk jaar.  

 

Door het coronavirus konden de laatste 

twee vergaderingen niet doorgaan, maar 

we hadden niet gedacht dat het zo’n 

impact op ons leven zou krijgen.  

 

We weten nu ook nog niet hoe het deze 

winter zal gaan, steekt het de kop weer 

op?    

 

Dat geldt ook voor onze 

ledenvergaderingen. Kunnen we dit 

seizoen wel bij elkaar komen?  

 

Onder voorbehoud hiernaast ons nieuwe 

jaarprogramma. 

 

Vindt u dat wij een goed programma 

hebben, we heten u dan als gast van 

harte welkom. 

 

Onze bijeenkomsten worden gehouden in 

de zaal van De Mande, Tsjerkewâl 20 

 

Aanvangstijd: 19.30 uur 

                        

                    

 

  

Dag Onderwerp 

Dinsdag  

22 september 

Mevr. Koolhaas uit Ureterp:                   

Goeie Genade 

 

Dinsdag  

27 oktober 

Dhr. B. Bilker:              

Fryske Nassaus 

 

Dinsdag  

24 november 

Gerben en Jing Land uit Boelenslaan: 

De Filipijnen  

November 

(datum volgt) 

Excursie   

Dinsdag  

15 december 

Kerstviering  

Zanggroep Bloei uit Ureterp verzorgt 

deze avond 

 

Dinsdag  

26 januari 

Jaarvergadering 

Dinsdag  

23 februari 

Dhr. van Zinderen uit Drachten:  

De laatste tram van Drachten 

Gasten zijn de V.v. Nu 

Februari of maart 

(datum volgt) 

Excursie 

Dinsdag  

23 maart 

Paasliturgie en broodmaaltijd 

Donderdag  

15 april 

Te gast bij Siegerswoude/ De Wilp. 

Spreekster: Harma Boer,                                            

weervrouw bij omroep Noord                    

Aanvang: 19.45 uur 

Mei  

(datum volgt) 

Middagtocht 
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Gymnastiek ver. Kwiek 
 

Eindelijk, september, we mogen weer! 
  

• Vanaf dinsdagochtend 1 september 

van 9 tot 10 uur en  

• vanaf maandagavond 7 september 

van 7 tot 8 uur 

mogen de beentjes weer van de vloer en 

de armen weer in de lucht. 
 

Lekker bewegen op muziek is goed voor lijf en 

leden. Bovendien heel gezellig.   

Elke week een uur lichamelijk actief met een 

beetje dans, gymoefeningen en het uur afsluiten 

met een leuk spel. Alle spieren worden getraind 

(ook de lachspieren). 

Iedereen is welkom, op maandagavond of 

dinsdagochtend vanaf ongeveer 60 jaar, ook al heb 

je nooit aan sport gedaan.  

 

Heb je last van enige beperkingen of maak je 

gebruik van een rollator, dan is de dinsdagochtend 

misschien een goed alternatief. Dan wordt ook op 

de stoel gymles gegeven. Met de rollator kun je in 

de gymzaal ook goed uit de voeten. 

 

Ben je nog goed ter been, maar wil je aan je 

conditie werken, dan is maandagavond misschien 

een aanrader. 

 
Iedereen, zowel man als vrouw, kan gratis een 

aantal lessen meedoen in de gymzaal van 

Bakkeveen en uitproberen welke groep het beste 

bevalt.  

Dus schroom niet en sluit je aan bij de leden van 

Kwiek! 

Het mailadres van Kwiek is: 

gymverenigingkwiek@outlook.com en 

telefonische informatie kunt u verkrijgen op 

nummer:0516-541727  t.n.v. A.Bakker-Dekker 

 

Geke Houwer en Eppie Pera 

 

  

mailto:gymverenigingkwiek@outlook.com
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Jeugdgroepen Kwiek 
 

Vanaf maandag 21 september gaat kwiek weer 

beginnen met een seizoen voor de jeugd. 

Van 15.15 uur tot 16 uur is er peuter/kleutergym 

voor de jongens en meisjes van 2,3,4 jaar. Van 16 

uur tot 16.45 uur zijn de jongens en meisjes van 5 

t/m 8 jaar aan de beurt om te gymmen en turnen. 

Juf Dineke en juf Laurien zijn er net als vorige keer 

weer bij. Deed je vorig seizoen ook mee? Dan krijg 

je de eerste 4 lessen gratis, ivm de corona stop 

afgelopen seizoen. Voor Info en opgave: 

gymverenigingkwiek@outlook.com

  

 

 

Deelnemers van de vorige serie krijgen korting ! 

Locatie: Gymzaal Bakkeveen 

 

Info en opgave via: 

➢ gymverenigingkwiek@outlook.com 

➢ Bertine Knol (Teun, Lisa en Elena, CBS de Betrouwen) 

➢ Laura Teeuwen (Ylse en Marit Sikkema, OBS de Oanrin/de Dúnkrûmels) 

mailto:gymverenigingkwiek@outlook.com
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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 
 

Activiteiten 
 

De zomer is voorbij, Corona is nog niet weg en dat 

betekent dat er beperkingen zijn in de 

mogelijkheden om bij elkaar te komen. Toch kan er 

nog heel wat en we proberen die kansen te 

benutten met in achtneming van de 1½ meter 

regel. 

 

Natuurwandelen 

Iedere dinsdagochtend om 9.30 uur staan twee 

begeleiders klaar bij Dúndelle om met liefhebbers  

een leuke wandeling van een uur te maken. Je 

hoeft je niet aan te melden en er zijn geen kosten 

aan verbonden. Na afloop is er de mogelijkheid een 

kopje koffie/thee te drinken. Het is een activiteit in 

de open lucht en er kan prima afstand worden 

gehouden. Een goede voorbereiding op de fittest 

van oktober! 

 

Filmhuis 

Het filmhuis start in aangepaste vorm op 18 en 19 

september. Zie uitgebreide informatie op de 

volgende pagina. 

 

Blue zone Bakkeveen 

Blue zone Bakkeveen heeft een mooie subsidie 

gekregen van het Mienskipfúns. In de 

projectaanvraag hebben we vooral nadruk gelegd 

op samenwerking met al de organisaties en 

verenigingen die van Bakkeveen zo’n fijn, leefbaar 

dorp maken. Met elkaar en gebruikmakend van 

elkaars talenten kunnen we van Bakkeveen een 

dorp maken dat voldoet aan de eisen van een Blue 

zone.  

De werkgroep Blue Zone heeft daarom een aantal 

werkgroepen gevormd (invulling moet nog 

plaatsvinden) die zich richten op verschillende 

taken. Zo is er een werkgroep communicatie en PR, 

een werkgroep bewegen, een werkgroep eet je 

gezond en koken, een balanswerkgroep en een 

werkgroep samenwerken en netwerken. Iedere 

werkgroep zal plannen maken en tot uitvoering 

brengen. Dit alles onder een regiegroep waarin 

vertegenwoordigers van alle groepen zitten.  

 

Voel je je geroepen om in één van deze groepen 

mee te doen, laat het dan weten. We willen zoveel 

mogelijk aansluiten bij de activiteiten die er al zijn 

en die versterken. Heb je mooie ideeën, meld het 

bij een van de leden van de regiegroep. 

Deze groep bestaat op dit moment uit : Huisarts 

Jon Brouwers, Annemarie Bongers, Roel Hoekstra, 

Frans Mulder, Stientje van Veen, Silde Uithof, 

Brigitta Hummel, Yvette Roffel en Emy 

Hoogenboom. 

 

Grijp je kans: Meld je aan voor de fittesten!    

Coronaproof 

In maart kwam de wereld zo ongeveer stil te liggen 

vanwege de coronauitbraak. Dit had ook tot gevolg 

dat de fittesten die in maart gepland stonden, niet 

door konden gaan. 

Gelukkig kan de blue zone werkgroep, in 

samenwerking met de sportcoaches melden dat de 

fittesten dit najaar wel kunnen worden 

aangeboden. Uiteraard volledig Coronaproof. De 

fittesten vinden plaats op zaterdag 24 oktober 

en zaterdag 21 november in Dúndelle.  

Sport Friesland biedt de testen gratis aan, dus grijp 

je kans. 

 

Binnen de mogelijkheden van de 1½m samenleving 

proberen we, tijdens de fittestperiode, een 

aantrekkelijk kook-, eet- en beweeg-programma 

aan te bieden. Heb je nog ideeën die hier zeker 

niet mogen ontbreken? Geef dit dan door aan 

Annemarie Bongers (06-21815416) of Emy 

Hoogenboom (0516-541446). We roepen alle  

verenigingen, buurtverenigingen, scholen op om 

mee te doen. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk op de 

website van Bakkeveen. Houd de website in de 

gaten. www.bakkeveen.nl/gezond. 

 

Dúnhoeke moet opgeknapt! 

Veel verenigingen maken gebruik van de ruimte 

van het SCW. In Dúnhoeke kun je prima 

bijeenkomen nu de huiskamer eigenlijk te klein is 

om veilig te vergaderen. We gaan de ruimte 

opknappen en vragen daarvoor aan alle gebruikers 

wat hun wensen en eisen zijn. Bijv. de knutselclub 

stelt andere eisen dan de Vrouwen van Nu of de 

leesclub. Het zou bijv. mooi zijn als in de keuken 

een mogelijkheid is om te koken. De tafels en 

stoelen kunnen worden vervangen. Zo zijn er meer 

wensen. We horen ze graag. Reacties naar 

dunhoeke@bakkeveen.nl  

Werkgroep SCW: Jan van Dalen, Ine Jansen, 

Annemarie Bongers, Emy Hoogenboom

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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IN BALANS met DO-IT 

 

Blue Zone staat voor gezond oud worden. Naast 

voeding en bewegen hoort ontspanning daar ook 

bij. 

De komende periode gaan we verschillende vormen 

van ontspanning aanbieden. Als eerste starten we 

met een Do-IT les. 

 

DO-IT is een vorm van zelf-shiatsu 

Het is een therapie afkomstig uit Japan en het doel 

is het bereiken van de eenheid van lichaam, geest 

en ziel. Tijdens deze les train je jezelf in Do-IT 

oefeningen. Je leert de energiebanen (meridianen) 

van het lichaam te stimuleren. Goed stromende 

energiebanen werken gunstig op alle 

lichaamsprocessen met als gevolg:  

• Een betere lichamelijke en geestelijke 

weerstand 

• Beter slapen door het rustgevende en 

ontspannende effect 

• Een sneller herstellend lichaam waardoor veel 

voorkomende klachten als hoofdpijn en 

gewichtspijn verminderen 

Na afloop van de deze les krijgt u een stencil mee 

met eenvoudig uit te voeren Do-IT oefeningen die 

je iedere dag na 20 minuten van kleine inspanning 

een goed gevoel gaan 

geven. 

  

De DO-IT les vindt 

plaats op donderdag 

24 september 

Tijd: 19.30 tot 20.30 uur   

Waar: gymzaal Bakkeveen   

Kosten: gratis 

Instructeur: Shiatsu therapeut en leraar: Nelleke 

Breukink  

Meer weten over DO-IT: 

www.ohashiatsu.nl/Boeken.html 

 

Ben je enthousiast of nieuwsgierig? Geef je op! 

Want na één week Do IT oefeningen thuis zal je 

ontdekken dat je lichaam als gevolg van de 

herstelde energiestromen en verbeterde balans, 

zelf veel “zaken” beter en sneller weer oppakt, niet 

voor even maar voor een langere periode. 

  

Aanmelden voor de open les van 24 september kan 

telefonisch bij Janny Zandberg 

 (Wylde Roas)   tel: 06-23208525 
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Filmhuis Bakkeveen 
 

In 2017 zijn we in Bakkeveen begonnen met een 

Filmhuis. En al direct bleek dat er veel 

belangstelling was voor de films, die maandelijks, 

september t/m april, gedraaid worden. Meestal zijn 

we met 70-80 toeschouwers uitverkocht. 

 

De films, die vertoond worden zijn Art house 

films, films die nog wel even in je hoofd blijven 

hangen, films waar je graag nog even met een 

ander over praat. Na afloop van een filmavond 

mogen de toeschouwers de film beoordelen 

d.m.v. een ‘scheurbriefje’.  

De laatste 2 jaar leverde dat een waardering op 

van gemiddeld een 8,4 en 9,2! 

Dit stimuleert ons ontzettend om te blijven zoeken 

naar die pareltjes in het filmaanbod. 

 

Naast de maandfilms, organiseren we in de zomer 

ook een Buitenfilm. In de prachtige tuin van fam 

Van de Wolfshaar kijken we dan op een zwoele 

zomeravond naar een, meestal heerlijke 

feelgoodfilm. 

Rond november hebben we onze Filmmarathon. 

Van 11 – 23 uur een hele dag films van allerlei 

soort. En maart is de maand van het 

Filmweekend. In 3 dagen 4 topfilms. 

 

We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. 

Iedereen moet zich bij het Filmhuis op z’n gemak 

voelen. Dat dit aardig lukt, blijkt wel uit het feit dat 

we 100 ‘Vrienden van het Filmhuis’ hebben. 

Als Vriend krijg je bij elke maandfilm €2 korting, je 

krijgt voorrang bij het reserveren en je mag een 

keer gratis een introducee meenemen. Dit voor 

€10 per 

filmseizoen. 

 

Sta je op de 

mailinglist, en 

dat zijn ruim 200 filmliefhebbers, dan word je 

steeds op de hoogte gehouden van de komende 

films en andere info rond het Filmhuis. 

 

De bezoekers komen niet alleen uit Bakkeveen, 

maar ook uit de omliggende dorpen als 

Frieschepalen, Wijnjewoude, Waskemeer, 

Siegerswoude en Haulerwijk. En deze mensen 

komen niet alleen voor de film maar ook voor een 

gezellige, ontspannen avond waarin je mekaar 

weer treft. 

 

Corona 

Als gevolg van het Corona virus kunnen we spijtig 

genoeg niet 80 mensen toelaten maar slechts de 

helft. Vandaar dat we besloten hebben er een 2e 

avond aan vast te plakken.  

De eerstvolgende filmavonden zijn vrijdag 18 

en zaterdag 19 september. 

De 1e film van dit 4e seizoen zal zijn het alom 

geprezen “Sorry we missed you” 

 

Wil je ook eens een bezoek brengen aan Filmhuis 

Bakkeveen, meld je dan aan voor de mailinglist 

door een mailtje te sturen naar 

filmhuisbakkeveen@gmail.com 

Je bent van harte welkom!! 

 

Voor meer info: bakkeveen.nl/filmhuis 

 

  

mailto:filmhuisbakkeveen@gmail.com
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Nieuwbouw Aylvalân Bakkeveen 
 

Plaatselijk belang organiseert samen met de 

gemeente Opsterland en stedenbouwkundig bureau 

RHO opnieuw een informatieavond over de 

toekomstige nieuwbouw aan de Aylvalân in 

Bakkeveen. 

 

Tijdens de vorige avond heeft RHO haar plannen 

gepresenteerd en vervolgens de feedback uit de 

zaal verzameld. Met die feedback is inmiddels een 

aangepaste versie van het plan gemaakt. Hierbij is 

ook rekening gehouden met het “betaalbaar” 

blijven van de kavels. 

 

Alle drie de partijen vinden het wederom belangrijk 

om u te informeren en om van u te horen.  

 

U bent van harte welkom op woensdag 16 

september aanstaande om 20.00 uur in 

recreatiecentrum Dúndelle aan de Mjûmster Wei 16 

in Bakkeveen. 

 

Tijdens de avond zullen uiteraard de richtlijnen van 

het RIVM nageleefd worden. Dit betekent dat er 

voldoende afstand tussen de aanwezigen moet zijn, 

het aantal plaatsen beperkt is en dat u zich voor 

deze avond moet aanmelden. Dit kan door het 

sturen van een mail naar 

wonenbakkeveen@gmail.com. In de mail 

dient u de namen van alle personen die komen op 

te geven.  

Let op! Zonder aanmelding kunt u de avond niet 

bijwonen. Mocht het aantal aanmeldingen te groot 

zijn voor 1 avond, dan zal er een tweede 

informatieavond komen. 

 

Werkgroep Wonen Bakkeveen 
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Oprichting Dorpscoöperatie “Duurzaam Bakkeveen” 

  
Op maandag 24 juni 2020 is in de Dúnhoeke de 

Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen 

opgericht door  

• Josien Meulenhoff (lid),  

• Wim Dijk (lid),  

• Roel Hoekstra (penningmeester),  

• Fred Hoogenboom (voorzitter) en  

• Miente Pera (secretaris).   

 

De vorming van de coöperatie vloeit voort uit de 

activiteiten van de werkgroep EnergieWijs 

Bakkeveen in de afgelopen drie jaar.  

 

Een coöperatie is een vertrouwde vorm waarbinnen 

kan worden samengewerkt aan de oplossing van 

problemen. Denk aan zuivelcoöperaties en de 

coöperatieve banken die eind negentiende eeuw 

werden opgericht. De coöperatie is een 

samenwerkingsvorm waarin de zeggenschap van 

de deelnemers en de eigendomsverhoudingen goed 

geregeld zijn.  

 

Deze coöperatie wordt opgericht om bewoners van 

Bakkeveen en omstreken de mogelijkheid te bieden 

om actief deel te nemen in projecten die o.a. leiden 

tot verduurzaming van de energievoorziening. Een 

collectief beheerd dak met zonnepanelen zal een 

eerste project zijn. In samenwerking met andere 

coöperaties zal getracht worden om invloed te 

verwerven op het verloop van het 

verduurzamingsproces.  

 

Over de manier waarop U lid kunt worden van de 

coöperatie en hoe U kunt deelnemen in de 

activiteiten van de coöperatie zullen we het dorp 

binnenkort benaderen, o.a. via 

www.bakkeveen.nl/duurzaam 

 

Fred Hoogenboom 
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Bewegen moet. Maar dan wel goed 
 

Je hoort het overal: we moeten meer bewegen. Maar wat als je een blessure hebt of gewoon 

niet van bewegen houdt? Is al dat bewegen wel zo gezond? Pak je het verkeerd aan, dan is 

bewegen inderdaad niet altijd goed voor je gezondheid. Ontdek hoe beweging je wél helpt om 

lekker gezond te blijven. 

 

 

Teveel stil zitten maakt zwak 

De mens is een levend wezen. Dus moeten we 

eten én bewegen. Zonder beweging worden onze 

spieren slap, neemt onze botmassa af en houden 

belangrijke processen in het lichaam er langzaam 

maar zeker mee op. Teveel stil zitten, maakt ons 

steeds zwakker. Bewegen is dus belangrijk. 

 

Verkeerd bewegen geeft stress en slijtage 

Maar je kunt ook verkeerd bewegen. Als je 

intensief sport (en leeft), zonder voldoende rust, 

loop je het risico op overtraining of overmatige 

stress. En als je eenzijdig beweegt, of vaak 

bewegingen maakt waar je lichaam niet op is 

gebouwd, liggen slijtage en blessures op de loer. 

Gelukkig kan het ook anders. 

 

Beweeg met aandacht 

Het is belangrijk dat je aandacht krijgt voor je 

lichaam terwijl je beweegt. Dus niet alleen maar 

‘oog voor de bal’ tijdens een training, focus op 

muziek bij het hardlopen, of opgaan in een 

gesprek terwijl je wandelt. Let ook op jezelf bij 

het schoonmaken, klussen en tuinieren! 

 

Leer voelen hoe je lichaam beweegt en hoe het 

reageert op wat je aan het doen bent. Mocht er 

dan iets niet goed gaan, dan kun je tijdig 

bijsturen. En voel je dat je veel van je lichaam 

hebt gevraagd, dan weet je dat het tijd is voor 

rust. 

 

Sporten voor je gezondheid 

Bij sommige bewegingsvormen staat die aandacht 

voor het lichaam centraal. Denk maar aan yoga tai 

chi, Wudang fitness of pilates. Deze vormen zijn 

speciaal ontwikkeld om langer gezond en mobiel te 

blijven. Je zou misschien denken dat alle sporten 

daarvoor bedoeld zijn, maar dat is niet zo. 

 

De meeste sporten zijn ontstaan vanwege de 

competitie, voor de gezelligheid of vanuit een 

schoonheidsideaal. Daardoor zitten er vaak ook 

minder gezonde aspecten aan. Je kúnt de meeste 

sporten wel beoefenen voor je gezondheid, maar dan 

moet je dus goed in de gaten houden hoe je je 

lichaam gebruikt. Hoe beter je daarin slaagt, des te 

meer kans dat het bewegen je gezondheid bevordert.  

 

Beweeg gevarieerd 

Het is dus slim om naast je favoriete sport of 

activiteit ook een bewegingsvorm te kiezen die je 

leert luisteren naar je lichaam. Voor je gezondheid is 

het sowieso beter om niet eenzijdig, maar gevarieerd 

te bewegen.  

 

 

Daag jezelf dus niet alleen uit door steeds sneller, 

steeds verder en steeds meer te willen. Daag jezelf 

uit door verschillende bewegingsvormen naast elkaar 

te doen. En ontdek hoe de ene vorm je vooruit kan 

helpen in de beoefening van de andere. Hoe meer je 

je verdiept in de mogelijkheden van je lichaam, des 

te leuker bewegen wordt. Veel plezier! 

 

Dit artikel is geschreven door Rieky Takken van Dyn Dao. Rieky geeft yin yoga, 

tai chi en Wudang fitness in Ureterp, Drachten en Siegerswoude. Van 7 t/m 11 

september is er gratis open lesweek. Meer informatie en aanmelden: 

www.dyndao.nl | 06-29323108 | riekytakken@dyndao.nl 
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Doarpstûn nieuws  

september 2020 
 

Na een nat voorjaar en daarna een zomer met zeer 

warme momenten is nu de herfst aangebroken. Al 

lijkt het snel vergeten dat het erg droog was in de 

afgelopen maanden en dat er nu wel dagelijks een 

bui valt wil het nog niet zeggen dat er voldoende 

water is voor de tuinplanten en de natuur in onze 

omgeving. 

 

Samen met de Natuurferiening proberen wij een 

regentonnen project op te zetten. Wij zijn nu 

opzoek naar sponsoren en als dat lukt kunnen wij 

een mooie aanbieding maken voor de aanschaf van 

regentonnen. 

 

De vrijwilligers van de Doarpstun hebben 

gezamenlijk de nieuw aangelegde 

beplantingsvakken aan de Aylvalan en op de hoek 

van de Merskekamp en de Dwarskamp 

onderhouden en ervoor gezorgd dat de planten de 

zomer goed zijn doorgekomen en Bakkeveen een 

fleurig aanzicht hebben gegeven. 

 

350 Cosmea’s uitgedeeld 

Op 15 juni heeft de Doarpstun ca 350 Cosmea’s 

uitgedeeld in de “kampen”. De bewoners waren blij 

verrast met deze actie en de reacties die wij nu 

nog krijgen geven wel aan dat we op de goede weg 

zijn in Bakkeveen met de Doarpstún. Ook als je nu 

door het dorp fiets zie je in veel tuinen een Cosmea 

bloeien. Er wordt nu alweer gewerkt aan een 

nieuwe plantenactie maar hoe die er uit gaat zien 

blijft nog even een verrassing. 

 

250 Perenbomen voor Bakkeveen 

Op 21 augustus hebben wij 250 perenbomen 

opgehaald uit Heerenveen. Deze bomen konden 

door de uitbraak van de corona in Europa niet 

uitgeplant worden op verschillende fruitbedrijven. 

De Perenbomen zijn eerst in gekuild en in de 

komende plantperiode gaan wij besluiten wat wij 

met de perenbomen gaan doen. Wij houden u op 

de hoogte. 

 

Verdere activiteiten. 

Natuurlijk heeft de Doarpstun verschillen de ideeën 

voor diverse activiteiten. Denk daarbij aan een 

workshop tuininrichting, snoeien en er zijn in het 

voorjaar en zomer activiteiten niet doorgegaan 

waar we nog wel weer mee aan de slag willen. We 

wachten nog even af hoe de ontwikkelingen zijn in 

de nieuwe samenleving na en tijdens corona. Aan 

de hand van deze ontwikkelingen gaan we onze 

activiteiten aanbieden. 

 

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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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

Vierslag

 

Geslaagd Jeugd Pannenkoektoernooi 
 

Op zondag 22 augustus stond de jeugd 

klaar al vroeg op de baan voor het 

Jaarlijkse Pannenkoeken toernooi. 

Ondanks een paar regendrupjes 

tussendoor was het heerlijk tennisweer.  

 

Er werd met veel plezier en 

enthousiasme wedstrijdjes gespeeld 

onder begeleiding van Joachim van 

Tennis Academie Advantage. En 

natuurlijk werd er na afloop van het 

toernooi genoten van de heerlijke 

pannenkoeken vers gebakken door Bas 

Brouwer.  

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 
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Toss op zaterdag avond 
Elke zaterdagavond is er vanaf 20:00 uur toss 

avond. Mocht je iemand mee willen nemen of lijkt 

het je leuk ook een keer te komen kennis maken 

met tennis dan ben je ook van harte welkom. De 

koffie staat klaar! 

 

Start competitie 

De Dorpencompetitie is weer gestart. Ook dit jaar 

zijn er 2 teams die strijden met omliggende dorpen 

in deze competitie. Op maandag speelt er altijd 

een team thuis. Dus kom langs om ze te 

moedigen.  

Op 8 september start de najaars-competitie. Dit 

jaar doen er vanuit LTC Dundelle 5 teams mee. 

Een overzicht wanneer er thuis wordt gespeeld 

wordt bekend gemaakt via de website van 

LTC Dúndelle. www.ltcdundelle.nl 

Op zondag 6 september beginnen de jeugdteams 

met de competitie. Voor de meeste jeugdleden is 

dit de eerste keer dat ze competitie gaan spelen. 

We wensen ze in ieder geval veel plezier en succes 

de komende weken! 

 

Mix toernooi op zondag 20 september 

Dit jaar zal het mixtoernooi plaatsvinden op 

zondag 20 september (onder voorbehoud van evt. 

wijzigingen vanwege Corona).  

  

Zoek alvast een partner en geef je vanaf nu op.   

 

Uiterlijke inschrijfdatum is: 13 september!!! 

Opgave bij de VCL Dúndelle Henderika Hulshoff 

vcl@ltcdundelle.nl 

 

 

 

 

 

  

mailto:vcl@ltcdundelle.nl
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Collecteweek Bakkeveen 
 

 

Nu de vakantie weer voorbij is en het dagelijkse 

leven weer langzaam op gang komt met 

inachtneming van de geldende corona regels gaan 

wij ook onze collecteweek organiseren. 

 

De gezamenlijke Collecteweek is nu gepland in de 

week van 18 t/m 24 oktober 2020. Hiervoor 

heeft de gemeente de vergunning verleend. 

 

Let op In Bakkeveen is er alleen maar de 

gezamenlijke collecteweek, herkenbaar aan het 

blauwe logo en blauwe hesjes. Mochten er op 

andere momenten collectanten aan de deur komen 

laat ons dat dan direct weten. Wij zullen dan 

contact met de collecterende organisatie opnemen. 

Wij zijn te bereiken via de mail 

collecte@bakkeveen.nl of  

telefoonnummer: 06 43539992 

 

Hoe gaan wij Coronaproof collecteren 

• U ontvangt in de week voor de collecte een 

envelop met een invullijst en instructies in de 

brievenbus. 

• U vult de lijst in en doet uw bijdrage contant in 

de envelop of vult de eenmalige machtiging in. 

• U plakt de envelop dicht, 

• De collectant haalt aan het eind van de 

collecteweek de envelop op. Met een 

verzegelde emmer. 

• De collectant houdt 1,5 meter afstand van u. 

Wij hopen op een mooie collecte opbrengst waar 

wij de 14 deelnemende fondsen mee kunnen 

ondersteunen. 

 

Mooi om te weten 

Wij zijn een ANBI-stichting dus uw donatie via 

onze stichting kunt u aftrekken van de belasting. 

Wij zijn 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.  

Zie www.bakkeveen.nl/collecteweek. 

U betaalt dan eenmalig een bedrag met iDeal via 

uw bank. 

 

Wij houden u op de hoogte van onze gezamenlijke 

collecte  

 

Bestuur Stichting collecteweek Bakkeveen. 

  

mailto:collecte@bakkeveen.nl
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Natoer Nijs 
Augustus 2020 

 

Na een aantal zeer warme dagen, waarbij weinig 

activiteit onder vogels (en mensen) werd 

waargenomen, zijn we nu aangeland in wat “beter” 

nazomerweer. Er is in ieder geval meer activiteit. 

Ook is de najaarstrek begonnen. Te merken is o.a. 

dat de Gierzwaluw al is vertrokken. Ook zijn er 

veel meldingen op de trektelposten van zuidwaarts 

vliegende Huis-, Boeren-, en Oeverzwaluwen. 

Minder opvallend is het aantal ringvangsten van 

o.a. Kleine Karekiet, Grasmussen, Fitissen en 

andere zangers. Ook de Koekoek lijkt al 

vertrokken. Verder weinig terugkeer of doortrek, of 

het moeten wat Sijsjes en Kruisbekken zijn. De 

Kruisbek broedt in Scandinavië al in januari en 

februari en trekt al in juni zuidwaarts.  

 

Hieronder een opgave van meldingen van de 

kruisbek in onze omgeving. Let verder op 

nachtvlinders en libellen, die in groten getale nu 

aanwezig zijn. Over de nachtvlinders binnenkort 

wat meer informatie. 

 

Waarnemingen 
Vogels 
Nog steeds zwerven er twee Kraanvogels rond in 

onze omgeving. Ze zijn veelal te zien op de 

Duurswouderheide en wel op de meest 

noordwestelijk plas, genaamd Duursma’s dobbe. 

Baltsgedrag (het dansen) is ook waargenomen. Tot 

een serieus broedgeval is het niet gekomen. We 

wachten af. Toch lijkt de Duurswouderheide niet 

een ideaal gebied, omdat het terrein te klein lijkt 

en te veel verstoringsgevoelig. 

 

Kruisbek: op 15 mei vloog een exemplaar over 

ons dorp (kan ook een broedgeval zijn geweest.) 

27 mei: 7 overvl. Slotplaats. Steeds 1 vogel 

overvl. Op 8 juni en 20 juni, Slotplaats. 23 juni: 4 

vogels Bakk. Duinen (in spar). 26 juni: meerdere 

meldingen Slotplaats en Duurswouderheide. 15 

juli: 2 vogels in Slotsingel. 7 aug. 1 vogel 

Bakk.duinen. 11 aug: 1 vogel overvl. Bakkeveen. 

Nadien geen meldingen. Het zou dus kunnen dat 

de vogels verder zijn getrokken. Meldingen graag 

welkom. 

 

Ransuilen zijn aanwezig op zeker drie plekken in 

ons dorp. Jongen (met de roep) zijn ook te horen. 

Dit is heuglijk nieuws. Het kan zijn dat de soort 

meer verschijnt omdat de Bosuil minder aanwezig 

is. 

De 

grotere Bosuil is bepalender dan de Ransuil. Wel is 

er een melding van drie uitgevlogen (en geringde) 

Bosuilen.  

 

Een Kleine Barmsijs liet zich kort zien in een Es 

aan de Boskleane/Kleasterkamp. Voorzover mij 

bekend is er geen broedgeval van de zeldzame 

broedvogel in onze omgeving. Het vogeltje broedt 

vooral in sparren/dennenbossen. In 2018 werd een 

zingende vogel gezien in de Bakkeveenster 

Duinen. Vroeger was de soort wat algemener. 

  

Vlinders 
Enkele meldingen van de Kolibrievlinder. Deze 

nachtvlinder, familie Pijlstaarten, is af en toe in de 

tuin te zien, vooral op Vlinderstruik.  

 

 
Kolibrievlinder 

  

Een melding van de Olifantsrups, de rupsfase van 

het Groot Avondrood (foto van rups en vlinder 

bijgevoegd) werd gevonden door kinderen aan de 

Greate Kamp en werd op de site vermeld van 

Bakkeveen. De rups komt meer voor dan we 

denken. Kan wel 10 cm lengte bereiken en ziet er 

gevaarlijk uit vanwege twee grote oogachtige 

vlekken. Deze rups is op zoek geweest naar een 

plek om te verpoppen, waarna in het voorjaar de 

vlinder verschijnt.  
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Boven vlinder Groot Avondrood en onder 

Olifantrups van Groot Avondrood. 

 

Libellen  
Een Zuidelijke Glazenmaker werd gemeld in de 

Bakkeveenster duinen. Deze soort lijkt evenals 

meer insecten (vlinders en libellen) de weg naar 

het noorden te hebben ontdekt. Een zeldzame 

soort. 

 

 

 

 

 

Planten 
Toch nog meldingen van een aantal zeldzame 

soorten. Te noemen o.a. Grondster, Rode Dophei, 

Klokjesgentiaan, Beenbreek, Kruipbrem, 

Hartgespan etc. Meer planten op de ondervermelde 

website. 

 
Beenbreek 

 

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.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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De Das (Meles Meles) 
 

 

De laatste jaren komen er veel meer Dassen in 

Bakkeveen e.o. voor. Vanuit Gaasterland en 

Oldeberkoop hebben ze langzaam de omgeving 

van Bakkeveen herontdekt met zijn zandgronden, 

heide, bossen en natuurlijke hoogte verschillen.  

Jaren geleden zaten er al Dassen in de 

Bakkeveense Duinen, maar na een lange tijd van 

afwezigheid nu dus weer terug van weg geweest. 

 

Dassen zijn echte nachtdieren die zelden door 

mensen worden gezien, bovendien zijn ze 

bijzonder schuw en voorzichtig. Dassen zijn van 

oorsprong dagdieren welke als gevolg van bejaging 

hun levenswijze hebben veranderd. Ga dan ook 

nooit zelf op zoek naar burchten om mogelijke 

verstoring te voorkomen. 

 

 
 

Dassen maken hun burchten altijd op de koppen 

van zandruggen of zandhopen. De das leeft onder 

de grond in een uitgebreid gangenstelsel dat ook 

wel dassenburcht wordt genoemd, met 

verschillende kamers. De gangen hebben een 

doorsnede van ongeveer 30 cm. De burchtingang, 

ook wel pijp genoemd, heeft een ovale vorm, 

breder dan dat hij hoog is.  

 

Het zand dat uit de dassenburchten is gegraven 

vormt voor de holopeningen grote storthopen. 

Deze zandhopen kunnen kolossale afmetingen 

hebben en zijn vaak waaiervormig en zo geplaatst 

dat de burcht optimaal kan ventileren. Geuren van 

vijanden worden diep in de burcht gevoerd, zo 

weten ze terwijl ze onder de grond zitten of buiten 

de kust veilig is. 

 

De burcht loopt in een netwerk naar de vele 

kamers van zo'n 50 cm doorsnede, die ze graven 

met hun krachtige voorpoten. De kamers die in 

gebruik zijn worden gestoffeerd met nestmateriaal 

waar de dassen overdag in slapen. Dit 

nestmateriaal kan bestaan uit gras, stro, bladeren, 

varens en mos. Dit wordt door de dassen tussen 

kin, borst en voorpoten geklemd en achterstevoren 

het hol in gesleept. Uit hygiënische reden wordt dit 

vaak verschoond. In het voorjaar kan een kamer 

ook als kraamkamer voor de zeug worden gebruikt 

om jongen te werpen.  

 

Bovengronds vlak bij de burcht zijn er vaak bomen 

die als krabbomen worden gebruikt, daarnaast 

maken ze ook gebruik van speelbomen voor de 

jongen. Dassen graven ook latrines, waarin ze hun 

uitwerpselen deponeren, dit is ook bedoeld om hun 

territoria te markeren. Alles is verbonden met 

herkenbare vaste wissels of wildpaden. 

 

 
 

Er bestaan ook zeer grote burchten waar de 

Dassen leven in een familiegroep (clan), die kan 

bestaan uit volwassen dieren, jongen van dit jaar, 

en jongen van vorig jaar (jaarlingen). In grootte 

varieert de clan tussen de 2 en 12 dieren. 

 

Wormen vormen het belangrijkste voedsel van de 

Das, daarnaast eet hij ook veel granen, mais, 

kevers, vruchten en soms kleine zoogdieren. In de 

wijde omgeving kun je vaak graafputjes vinden 

waar de Das naar eten heeft gezocht. 

 

Helaas zijn Dassen vaak slachtoffer in het verkeer. 

Bij een zogende moeder heeft dit helaas als gevolg 

verhongerende jongen. Ook verdrinking komt voor 

door het ontbreken van uittredeplaatsen in kanalen 

en vaarten, en zelfs zinloze stroperijen komen 

helaas nog voor. 

 

Oene Roelsma 
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Project regentonnen 
 

De Natuurvereniging Bakkefean is het “Project 

regentonnen” gestart. We willen subsidie krijgen 

voor de aanschaf van regentonnen, waardoor we 

regentonnen goedkoop kunnen aanschaffen. 

Mogelijk kunnen we u zelfs ondersteunen bij het 

aansluiten van uw regenton. Meer informatie over 

dit project volgt spoedig. 

 

Drinkwater wordt schaars 

In de nabije toekomst zullen wereldwijd grote 

problemen ontstaan op het gebied van de 

watervoorziening: te weinig schoon drinkwater, te 

weinig water voor sanitair en te weinig water voor 

landbouw, industrie en andere voorzieningen. Een 

belangrijke oorzaak is verspilling. Een hoogleraar 

die zich bezighoudt met drinkwatervraagstuk 

voorspelde dat in de toekomst oorlogen zullen 

ontstaan vanwege het te kort aan schoon 

drinkwater. 

 

Neerslagtekort 

In Nederland merken we steeds vaker dat de 

zomers heter en vooral droger worden. Het is nu 

het derde jaar achtereen dat we te maken hebben 

met extreme droogte. Op het moment dat dit 

artikel wordt geschreven, hebben we in augustus 

een hittegolf die weer records verbreekt. De vorige 

jaren was het neerslagtekort zo extreem dat de 

grondwaterspiegel blijvend lager werd. Dit heeft 

gevolgen gehad voor dieren, boeren en veel 

bomen. Planten kwijnden weg of gingen dood. Dit 

voorjaar hebben we een natte periode gehad, 

maar ondanks de overvloedige regen hebben we 

nu ook alweer een bovengemiddeld neerslag 

tekort. Daarom is het zaak om zuinig om te gaan 

met het water. 

 

Wees wijs met (drink)water: tegengaan 

verspilling  

Zelf ben ik op vakantie geweest in Winterswijk en 

de Veluwe en op deze hogere zandgronden is het 

neerslagtekort nog zichtbaarder en 

problematischer. Doordat het zand het water niet 

vasthoudt, is het daar een droge en dorre stoffige 

bende. Wat ik echter zag is dat erg veel mensen 

druk bezig waren met het dagelijks sproeien van 

hun gazons met drinkwater in een poging om het 

gras groen te laten blijven. Drinkwater moet je 

eigenlijk niet gebruiken voor gras, omdat gras zich 

snel herstelt wanneer het weer gaat regenen.  Je 

kunt eigenlijk wel stellen dat gras het taaiste 

onkruid is dat er bestaat. We zullen wellicht nog 

aan de situatie moeten wennen dat door het 

veranderende klimaat ons omgeving er in de 

zomer vaker geel en dor zal uitzien. 

   

Het belang van regentonnen 

Wil je het milieu een handje helpen en daarbij 

kosten besparen op je waterrekening? Denk dan 

eens na over het aanschaffen van een regenton. 

Zo bespaar je jaarlijks vele liters kostbaar 

drinkwater en daarbij is het beter voor de planten, 

omdat het regenwater nauwelijks kalk bevat. Ook 

worden witte kalkringen op potten voorkomen. 

Bovendien is drinkwater voor planten ook te koud. 

Door hemelwater (regenwater) op te vangen met 

een regenton kun je heel makkelijk besparen op 

het gebruik van drinkwater. Het enige dat je nodig 

hebt is een regenton (kunststof of van hout) en 

eventueel een regenautomaat.  

 

https://www.plantengrow.nl/


41 

Afhankelijk van het dakoppervlak heb je al snel je 

regenton vol (je realiseert je dan pas hoeveel 

water ongebruikt het riool inspoelt). Het aansluiten 

van een regenton op de regenpijp is een kwestie 

van een  halfuurtje. Een regenautomaat zorgt 

ervoor dat het regenwater de ton inloopt en 

wanneer deze vol is- het water naar het riool 

loopt- zodat de ton niet overspoelt. Verder kun je 

makkelijk met een verbindingslang regentonnen 

aan elkaar koppelen om zo de capaciteit te 

vergroten. Een regenton met een grote opening is 

handig als je van snelheid houdt. Je kunt dan nl. 

de gieter er in zijn geheel in de ton duwen zodat 

deze snel vol loopt. Als je voor een ton met een 

kraantje kiest, dan gaat dat langzamer en je hebt 

een voetstuk nodig waar de ton op moet staan.  

 

Samenwerking met Doarpstún 

We hebben bij dit project ook de samenwerking 

gezocht met “Doarpstún Bakkefean”. Geert Louwes 

(vanuit Doarpstún) heeft gekeken of binnen het 

dorp mogelijkheden zijn voor subsidie 

(dorpsbudget en de vlooienmarktcommissie). Hij 

heeft ook contact gezocht met een handelaar die 

bereid is korting te geven.  

De Natuerferiening heeft steun gevraagd aan 

Vitens en het Wetterskip.  Wetterskip verwees 

naar de gemeente; daar zullen we het ook 

aankaarten. 

 

 

Nog wat tips voor waterbesparing 

 
• Geef de tuin eens per week een grotere 

hoeveelheid water in plaats van elke dag een 

beetje. Uw tuin blijft groen, terwijl u elke dag 

tientallen liters water bespaart. Bovendien 

worden uw planten sterker en houden ze beter 

water vast.  

• Geef water dat overblijft bij het koken aan uw 

planten. Dit water wordt vaak weggegooid, 

maar uw planten zijn er blij mee. U hoeft het 

alleen op te vangen en af te laten koelen. 

• Kies voor planten in de tuin die minder water 

nodig hebben. 

• Sluit een regenton aan zodat u regenwater op 

kunt vangen. Dit water kunt u vervolgens 

gebruiken om de tuin te besproeien. 

• Hebt u een condensdroger? Gebruik dit water 

voor de planten in uw tuin en/of op uw balkon. 

• Gebruik een gieter. Een tuinslang gebruikt zo'n 

100 liter drinkwater per kwartier. Met een 

gieter kunt u uw planten gericht, dicht bij de 

wortels, water geven en verspilt u geen water. 

• Geef uw planten water op een moment dat ze 

niet in de zon staan. Wanneer u uw planten 

water geeft terwijl ze in de volle zon staan, 

verdampt een groter gedeelte van het water.  

 

Jan Dirk van der Meulen

  

Aanmelden voor de 

aanschaf regenton  
(voor bewoners van Bakkeveen) 

Heeft u belangstelling, geef dit dan 

alvast door op emailadres:  

oeneroelsma@hotmail.com.  U 

verplicht zich daarbij nog niet tot 

aanschaf. 

We willen graag een beeld krijgen van 

de mogelijke belangstelling. 

mailto:oeneroelsma@hotmail.com
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Uitbreiding lessen SDM 
 

Er staat weer een nieuw sportseizoen voor de deur 

voor Sport- en dansschool SDM. Vanaf maandag 

17 augustus zijn de deuren weer geopend. Naast 

de workshopweek voor de jeugd voor diverse 

leeftijden (ook voor niet-leden) en de audities voor 

de wedstrijdteams, start SDM het nieuwe seizoen 

met twee nieuwe yoga docenten en één nieuwe 

indoor bootcampinstructeur: Dessi, Anna en 

Wilmer.   

 

Yoga in Marum en de Wilp o.l.v. Dessi 

Dessi woont in De Wilp (heeft een advanced 

yogaopleiding in Amerika gevolgd) en jarenlange 

ervaring in het verzorgen van hatha, yin en 

restorative yoga. Haar passie is om mensen te 

inspireren om zichzelf te zijn en van zichzelf te 

houden. Yoga is voor haar dé manier om dit te 

doen. Ze deelt graag haar ervaringen met jullie 

dús probeer het gerust uit!  

 

Haar lessen bij SDM vanaf maandag 17 augustus: 

• Woensdag 19u YinYoga – Marum (zaal 

kinderopvang Jut en Jul) 

• Woensdag 20u RelaxYoga – Marum (zaal 

kinderopvang Jut en Jul) 

• Donderdag 20u HathaYoga - De Wilp (MFC ‘Op 

de Welle’) 

 

 
 

Indoorbootcamp in de Wilp o.l.v. Wilmer 

Naast de huidige Cardio en Core o.l.v. Jochem 

breiden we ons lesrooster uit met een lekkere 

indoor bootcamp/circuittraining o.l.v. Wilmer. 

Wilmer woont in Ureterp, heeft veel ervaring op 

het gebied van personal training en fitness! 

Daarnaast verzorgt hij al jaren bootcamptrainingen 

in de omgeving. Bij SDM gaat Wilmer een indoor 

bootcamp/circuittraining geven en hierbij trekt hij 

alles uit de kast voor een krachtige workout 

waarbij alle spieren worden aangepakt. De training 

is gericht op spierversteviging, 

uithoudingsvermogen en behoud van spiermassa. 

Een lekkere workout met een gezonde dosis humor 

eraan toegevoegd! 'Mensen moeten naar mijn les 

komen omdat het beregezellig wordt!'  

 

Zijn lessen bij SDM vanaf donderdag 20 augustus: 

• Donderdag 19u Indoor bootcamp - De Wilp 

(MFC ‘Op de Welle’) 

 

 
 

 

Yoga in Marum o.l.v. Anna 

Anna woont in de Drachten (heeft in Oekraïne haar 

yogaopleiding voltooid) en ervaring met 

verschillende soorten Yoga: PowerYoga, YinYoga, 

HathaYoga en OntspanningYoga. Ze heeft 

jarenlang in één van de allergrootste resorts in 

Turkije yoga-lessen gegeven. Op dit moment 

woont ze al weer 4 jaar in Friesland en geeft ze 10 

lessen per week op verschillende sport- en 

dansscholen. Anna kijkt ernaar uit om jullie te 

ontmoeten!  

 

Haar lessen bij SDM vanaf maandag 17 augustus: 

• Dinsdag 19u HathaYoga – Marum (zaal in 

kinderopvang Jut en Jul) 

• Dinsdag 20u YinYoga - Marum (zaal in 

kinderopvang Jut en Jul) 
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Naast deze drie nieuwe docenten is er uiteraard 

ook een heleboel hetzelfde gebleven. Bekijk de 

nieuwe lesroosters voor volwassenen in MijnSDM: 

maak een proeflesaccount aan via de website 

www.s-d-m.nl. Probeer in de maand augustus 

vrijblijvend diverse lessen uit. Schrijf je je voor 

maandag 31 augustus nog in? Dan betaal je géén 

inschrijfkosten. Je abonnement bij SDM is – te 

allen tijde- per kalendermaand opzegbaar, je zit bij 

SDM niet vast aan een (half)jaarabonnement. 

Gratis proefles of meer informatie? Via de website: 

www.s-d-m.nl 

 

Losse lessen volgen? 

Sport- en dansschool verzorgt op verschillende 

locaties in de regio diverse lessen van yoga tot 

indoor bootcamp en van pilates tot streetdance 

voor volwassenen. Voor mensen die vanwege hun 

werk niet wekelijks lessen kunnen volgen, is het 

ook mogelijk om een strippenkaart af te nemen 

waarbij je ‘losse lessen’ kunt volgen. Een 10-

rittenkaart is een seizoen geldig en daarin ben je 

zo vrij en flexibel als je zelf wilt. Meer informatie 

hierover op de website www.s-d-m.nl of via de 

mail: info@s-d-m.nl  

 

Workshoprooster jeugd en audities 

Vanaf maandag 17 augustus t/m zaterdag 29 

augustus starten er voor de jeugd diverse 

dansworkshops op verschillende locaties. Deze zijn 

gratis voor iedereen (ook voor niet-leden!). 

Het reguliere lesrooster voor de jeugd start vanaf 

maandag 31 augustus. Ook hierbij geldt, schrijf je 

je voor 31 augustus nog in als nieuw lid, dan 

betaal je géén inschrijfkosten! Meer informatie 

over de workshops en audities is via de website te 

vinden: www.s-d-m.nl 

 

Contact 

Meer informatie is te vinden op de website: 

www.s-d-m.nl Je kunt ook contact opnemen met 

Marieke of Grytsje de Jong via de e-mail info@s-

d-m.nl of via telefoonnummer: 06 - 40 75 92 51 

 

  

http://www.s-d-m.nl/
http://www.s-d-m.nl/
http://www.s-d-m.nl/
mailto:info@s-d-m.nl
http://www.s-d-m.nl/
mailto:info@s-d-m.nl
mailto:info@s-d-m.nl


44 

De Slotplaats OERRR Dag  
Zondag 4 oktober 

  

Al jarenlang organiseert Natuurmonumenten het eerste 

weekend van oktober het Slotplaatsfestival.  

 

Vanwege de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk 

een dergelijk festival te organiseren, maar dat betekent niet 

dat het weekend ongezien voorbij gaat. Integendeel!  

 

Op zondag 4 oktober vindt De Slotplaats OERRR Dag plaats, 

een uitdagend evenement voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  

 

Tijdens een heuse bossafari gaan zij bosdieren spotten, bomen 

knotten, paddenstoelen speuren, bomenbingo spelen en nog 

veel meer! Zijn jullie niet bang in het bos? Meld je kind dan 

snel aan via de website van Natuurmonumenten en kom 

samen naar deze leuke dag van OERRR. 

 

www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-de-

slotplaats/agenda/de-slotplaats-oerrr-dag  

 

Hanneke Wijnja 

Boswachter  
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Protestantse gemeente It Keningsfjild 

Bakkeveen-Frieschepalen-Siegerswoude-Ureterp 
        

Website begraafplaatsen 

                 Bakkeveen-Siegerswoude-Ureterp 
 

Sinds een paar weken is de nieuwe website van 

onze drie begraafplaatsen in de lucht.  

De website is nog “in ontwikkeling”, maar alles wat 

u wilt weten over begraven, bijzetten van urnen of 

het verstrooien van as op één van onze 

begraafplaatsen kunt u hier op vinden. 

  

Er zijn meer mogelijkheden dan u misschien zou 

verwachten en voor de duidelijkheid hebben wij 

voor elke mogelijkheid het kostenplaatje erbij 

gedaan. 

 

De mogelijkheden op een rij: 

• Traditioneel begraven en verlengen van de 

grafhuurperiode. 

• Bijzetten van urnen.: 

o Maximaal 2 urnen in een bestaand, 

gebruikt graf. 

o Maximaal 4 urnen in een specifiek 

urnengraf. 

o Maximaal 8 urnen in een normaal, daartoe 

bestemd graf. 

o Alleen in Ureterp, bijzetten van urnen in 

een nis van één van beide columbaria. 

• Verstrooien van as: 

o In Bakkeveen en Siegerswoude op het 

strooiveldje. 

o Maximaal 2 as verstrooiingen in of op 

een bestaand, gebruikt graf. 

o Maximaal 10 as verstrooiingen in of op 

een daartoe bestemd strooigraf. 

In alle gevallen is het mogelijk de graf- of nis-huur 

te verlengen met 10, 15 of 20 jaren en zo een 

familiegraf te realiseren. 

 

Is een en ander niet geheel duidelijk dan staan 

onder het kopje “Organisatie en contact” de namen 

en contactgegevens van de personen die u verder 

kunnen helpen.  

 

U kunt ons vinden op de site: 

www.begraafplaatsen-keningsfjild.nl  

 

Namens het college van kerkrentmeesters, 

Gerke de Vries 

 

Kerkdiensten van ’t Keningsfjild 
Datum  Tijd  Voorganger  locatie 

6-sep 09.30 uur ds Jak. Verwaal De Mande Bakkeveen 

13-sep 09.30 uur ds Jak. Verwaal De Mande Bakkeveen 

20-sep 09.30 uur ds. Mw. E.C. Rooseboom De Mande Bakkeveen 

20-sep 09.30 uur kerk-op-schootdienst De Mande Bakkeveen 

27-sep 09.30 uur ds Jak. Verwaal De Mande Bakkeveen 

4-okt 09.30 uur ds Jak. Verwaal De Mande Bakkeveen 

  

http://www.begraafplaatsen-keningsfjild.nl/
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Stichting Speel-o-theek “De Speelbak” 

GRATIS 
 

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 uw kind na de leenperiode nog niet is 

uitgespeeld, kunt u het materiaal nog eens 

lenen 

• Vanaf heden is het mogelijk om 

speelgoed, waar niet meer door uw 

kinderen mee wordt gespeeld, in te 

leveren bij de Speel-O-Theek. Het 

speelgoed kan ingeleverd worden 

tijdens de openingstijden van de SOT.      
 

Adres en openingstijden: 

Mjûmsterwei 16b 

(Ingang Dúnhoeke) 

Iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. de 

feestdagen) van 15.15 uur tot 17.15 uur 

Dus: 2 sept, 7 okt, 4 nov, 2 dec, 6 jan 2021, 3 feb, 

3 mrt, 7 apr, 5 mei, 2 jun en 7 jul. 

 

Inl. Yvette Roffel Tel: 0624226354 

mail: penningmeesterSOT@gmail.com 

FB: Speel-o-theek ”De speelbak” 

 

Woensdagmiddag 2 september zijn we weer open;  

uiteraard volgens de regels van het RIVM 
 

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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Teken & schilderen met Ciska  
 

Maandagavond 14 september 2020 start een 

cursus tekenen schilderen voor beginners en 

gevorderden. Misschien zijn de meesten van 

jullie nog op vakantie en denken nog helemaal 

niet aan cursussen. 

Maar ik ben ik alweer een tijdje bezig geweest 

voor het Corona bestendig vormgeven van de 

komende cursussen. 

Het lijkt er steeds meer op dat we de komende 

tijd ons moeten aanpassen naar de 1½m 

samenleving.  

 

We hebben tijdens de Lock-down geleerd dat 

afzondering een goed middel tegen Corona is 

voor de korte termijn. Echter als dat te lang 

duurt dan worden mensen eenzaam, ze raken 

hun dagelijks ritme kwijt en de vrolijke zaken in 

het leven gaan ze missen. Alles mijden en thuis 

blijven zitten blijkt niet goed. Mensen worden er 

gedeprimeerd en zelf ziek van. Juist in deze 

zorgelijke tijden heeft een mens ook leuke 

dingen zoals een hobby nodig. Niet alleen om de 

zinnen te verzetten maar ook om een doel te 

hebben en ook andere mensen te blijven zien. 

 

Voor mijn cursussen heb ik met alle verhuurders 

van accommodaties, afspraken kunnen maken 

over hygiëne, werkafstand en ventilatie. Hierbij 

volgen we allemaal de richtlijnen van het RIVM. 

Zelf draag ik een mondkapje. 

 

Misschien wel het belangrijkste, wat ook alle 

gezondheidsinstanties als GGD etc. al eerste 

adviseren: DENK OM ELKAAR. Hiermee bedoelen 

ze dat we het met zijn allen en voor elkaar veilig 

moeten maken. 

 

Voor mij staat bij het lesgeven het plezier en 

ontwikkelen van ieders mogelijkheden op de eerste 

plaats.  

 

Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, pastel, 

aquarel en olieverf (zelf materiaal meenemen). 

Ook gezelligheid speelt een belangrijke rol. 

 

Locatie: Dúnhoeke (bij zwembad), Bakkeveen 

Tijd:       19:15 uur tot 21:45 uur 

 

Voor informatie & opgave: 

Tel: 06 29101138 

ciskabeukema@live.nl 

 

Ciska Beukema 
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Noordgevel van het P.W. Janssen Ziekenhuis in Almen (ca 1920) 

HISTORISCHE RUBRIEK 

September 2020, nr. 7 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

 

Een vakantieherinnering 

 
Emy en ik besloten om een paar dagen samen 

door te brengen in een hotel in Almen om wat te 

fietsen en musea en familie te bezoeken. Almen 

ligt in de Achterhoek tussen Zutphen en Lochem. 

Prachtige plaatsen trouwens. Het hotel was 

voortgekomen uit een oud landgoed. Een verblijf 

op zo’n plek vond ik ook best aantrekkelijk. Tijdens 

de rit ernaar toe zagen we al veel sporen van 

landgoederen: bomensingels, grote in parken vrij 

gelegen gebouwen. Het viel me op dat de bomen 

gemiddeld veel ouder leken dan die op de 

landgoederen die wij in onze omgeving kennen: 

het bos was meer bejaard bos dan het bos in 

Bakkeveen!     

 

Wij betraden het hotel via de hoofdingang. Boven 

de toegang de stond de naam van het gebouw: 

“P.W. Janssen Ziekenhuis”. Die naam kennen we: 

In veel plaatsen in Friesland vind je 

buurtschappen, die aan het eind van de 

negentiende of het begin van de twintigste eeuw 

ontstaan zijn met steun van de familie Janssen, 

later de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, en die 

soms ook naar de oprichter vernoemd zijn: In 

Waskemeer, Nij Beets, Appelscha, Donkerbroek, 

Terwispel, Haulerwijk, Hoornsterzwaag, Tijnje en in 

nog veel meer plaatsen vind je zulke 

buurtschappen. 

 

Overal ging het om woeste gronden, waarvan het 

veen was afgegraven. De Janssen’s kochten grond, 

brachten die in cultuur, bouwden er 

boerenbehuizingen op en verpachten die aan arme 

veenarbeiders, die daarmee een bestaan konden 

opbouwen. Ze waren geïnspireerd door de aanpak 

van de Maatschappij van Weldadigheid, die in 

Frederiksoord en Veenhuizen in begin van de 

negentiende eeuw op veel groter schaal zulke 

projecten hadden ontwikkeld, waaraan Janssen 

ook grote schenkingen had gedaan. Deze projecten 

werden uitgevoerd samen met de Opsterlandse 

wethouder Rindert van Zinderen Bakker, die ook 

hoofdopzichter was bij de ontginningswerken van 

P.W. Janssen’s Friesche Stichting.  

 

Ook nu nog is de Friesche Stichting een van de 

belangrijkste grondeigenaren in Friesland. Uit de 

opbrengsten van de pacht van al die grond worden 

ook nu nog subsidies toegekend. P.W. Janssen’s 

Friese Stichting heeft ook voor de restauratie van 

Spoelstra’s Draai een bedrag geschonken. 

 

Peter Wilhelm Janssen was geboren in 1821 op het 

Duitse Wangerooge, het meest oostelijk gelegen 

Waddeneiland, waar nog tot in de jaren dertig van 

de vorige eeuw Fries gesproken werd. Als 

tweeëntwintigjarige vertrok hij naar Amsterdam, 

en verdiende zijn kapitaal in de graanhandel en de 

tabak. Vooral de door hem met enkele anderen in 

1869 opgerichte Delimaatschappij, die op Sumatra 

de juiste omstandigheden vond voor het kweken 

van een goed dekblad voor sigaren was heel 

succesvol. Hij bestuurde die maatschappij tot 

1898. P.W. Janssen overleed in 1903.  

 

Hij was al vroeg 

betrokken bij allerlei 

maatschappelijk 

initiatieven zoals de 

oprichting van 

Reclassering. Hij 

ontwikkelde zich als 

weldoener mede vanuit 

een schuldgevoel. 

Gaandeweg ging hij 

beseffen onder welke 

verschrikkelijke 

omstandigheden de 

Sumatraanse arbeiders 

zijn welvaart 

produceerden. Zijn 

collega- eigenaar van de 

Delimaatschappij had in  
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1870 Sumatra moeten verlaten om een aanklacht 

voor het doodgeselen van zeven koelies te 

ontlopen!   

 
P.W. Janssen 

 

Zelf is P.W. Jansen nooit in Indië geweest, maar 

zijn zoon wel. Die ging ook een belangrijke rol ging 

spelen in de vele weldadigheidsinstellingen, waarin 

de familie ging deelnemen. Dat leidde tot 

initiatieven als de oprichting van de Volksbond 

tegen Drankmisbruik, het opzetten van 

koffiehuizen, de oprichting in 1891 van het eerste 

“Buurthuis” in de Jordaan samen met Helena 

Mercier en van een bouwonderneming die 

woningen in de Jordaan renoveerde. Hij was 

medeoprichter van de eerste opleiding in 

Nederland voor maatschappelijk werkers, en ook 

van de voorloper van het Koninklijk Nederlands 

Instituut voor de Tropen. 

  

Het ziekenhuis in Almen is een van de initiatieven 

die zijn dochter startte in 1914, toen P.W. Janssen 

al overleden was. Zij woonde in Almen. Het 

ziekenhuis, dat ze in samenwerking met haar 

echtgenoot - een homeopathisch arts - oprichtte 

werd echter geen succes. Na enkele jaren werd het 

omgebouwd tot een sanatorium voor 

tuberculoselijders. Na de oorlog is het nog in 

gebruik geweest als verpleeghuis en is het tijdelijk 

gebruikt als asielzoekerscentrum. Na een brand in 

1995, die groot deel van bijbouwen verwoestte, is 

het ingrijpend gerestaureerd en omgevormd tot 

hotel/conferentieoord. 

 

Overigens was niet iedereen blij met de 

vrijgevigheid van deze rijkaards en hun deelname 

in de ontginningsprojecten. Ferdinand Domela 

Nieuwenhuis moest er niets van hebben. Dat 

overigens ook een generatie later - in de dertiger 

jaren van twintigste eeuw - het geval toen vanuit 

de volkshogeschool Allardsoog ontwikkelings- en 

werkgelegenheidsprojecten in gang werden gezet. 

Radicaal links verzette zich tegen deze projecten.  

Het valt op dat er al aan het eind van de 

negentiende eeuw al allerlei verschillende 

initiatieven gericht op de ontwikkeling van mensen 

in kwetsbare posities werden ontplooid, maar dat 

de overheid daar nog nauwelijks een rol in 

speelde.  

 

Uit de levensloop van P.W. Janssen blijkt duidelijk, 

waarom activiteiten gericht op Amsterdam en 

Friesland zo’n sterk accent hebben gekregen. 

In het hotel van nu zijn de portretten van P.W. 

Janssen – met lange, witte pluizige bakkebaarden 

– en van zijn dochter en haar echtgenoot – nog 

nadrukkelijk aanwezig: ze kijken vanaf de muren 

in de eetzaal sterk uitvergroot minzaam op je 

neer.     

 

Fred Hoogenboom 

 

Maandelijkse fotosessie 
 

De laatste “fotosessie” bijeenkomst was op 

dinsdag 25 februari. Toen konden we nog niet 

bevroeden dat dit al de laatste voor de zomer zou 

zijn. Alles werd vanwege corona afgelast. We zijn 

nu de zomervakantie voorbij, maar zijn het 

corona-virus nog niet kwijt. Toch denken we onze 

sessies op de laatste dinsdag van de maand weer 

op te kunnen starten.  

Vele deelnemers zijn niet piep-jong meer. Daarom 

zullen we ons goed aan de richtlijnen moeten 

houden. Stoelen minstens anderhalve meter uit 

elkaar en de zaal van Dúnhoeke goed ventileren. 

Dat betekent een extra trui aan. Het moeilijkste 

moment voor ons zal de pauze zijn. Dan strekken 

we de benen even tijdens de koffie/thee. Wellicht 

gaan we dan even naar buiten. 

 

Wat staat op het programma? Alle foto’s die we 

van het centrum hebben in de juiste tijdsvolgorde 

zetten. Dan komt ’t Hiem ook weer terug!  

 

Eerstvolgende bijeenkomst: dinsdag 29 

september om 13:30 uur in Dúnhoeke. 

Toegang gratis. 
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Brassband Opsterland laat weer van zich horen! 

 
Zoals heel veel verenigingen heeft Brassband 

Opsterland per 17 maart 2020 zijn activiteiten 

tijdelijk stop moeten zetten i.v.m. het uitbreken 

van het Coronavirus. Een vreemde tijd voor ons 

allemaal, maar gelukkig zijn we nog gezond en 

mochten wij op maandag 17 augustus onze 

repetities weer hervatten. Dit doen wij natuurlijk 

onder strikte voorwaarden van het COVID-19 

protocol. 

 

Vijf maanden geen muziek maken in 

groepsverband was voor ons allen even slikken, 

maar noodzakelijk. Veel activiteiten zijn niet 

doorgegaan en we weten op dit moment ook nog 

niet welke activiteiten er het komende seizoen wel 

en niet door gaan. Een spannende en onzekere tijd 

voor ons allemaal. Maar, wij gaan vol goede moed 

het nieuwe seizoen tegemoet. 

 

Onze jaarlijkse rondgang die wij normaliter in juni 

in de dorpen Frieschepalen en Bakkeveen houden 

konden ook geen doorgang vinden. Toch willen wij 

wel graag weer iets van ons laten horen en daarom 

hebben wij besloten dat we op maandag 14 

september op verschillende 

plekken in Frieschepalen u 

muzikaal komen verrassen 

en een week later in 

Bakkeveen. 

Vanaf 18.00 uur kunt u genieten van vrolijke 

muziek!  

 

U bent gewend dat wij langs de deuren komen om 

een gift te vragen. Dit kan dit jaar niet doorgaan. 

We kunt u op onze website informatie vinden hoe 

u ons financieel kan steunen 

(www.brassbandopsterland.nl/donatie). Dit 

blijft hard nodig! 

 

Ook kunt u tijdens ons live coronaproof optreden 

een gift deponeren in de muziekkoffer die voor u 

klaar staat of meteen een klein bedrag overmaken 

via www.brassbandopsterland.nl/donatie 

 

Vriendelijke groet en tot ziens! 

Bestuur Brassband Opsterland 

 

 

  

http://www.brassbandopsterland.nl/donatie
http://www.brassbandopsterland.nl/donatie
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Natuurontwikkeling rond Oude Bosch van start 
 

Rond Oude Bosch, tussen Wijnjewoude en Bakkeveen, worden vanaf eind augustus enkele 

natuurpercelen van Staatsbosbeheer ingericht voor Natuurnetwerk Nederland. Het gaat om de 

aanpak van enkele poelen, het stimuleren van heidegroei en de aanleg van akkers, 

boomwallen en een wandelpad.  

 

Het gebied ligt in het beekdal van het Alddjip, 

tussen de beek en de weg Duerswâld. Op 

verschillende plekken wordt heidegroei 

gestimuleerd, door de voedselrijke bovengrond te 

verwijderen of voedselarme grond naar boven te 

ploegen. Ter hoogte van het Alddjip komt een 

nieuwe stuw. Enkele poelen worden opgeschoond 

en de poel ten noordoosten van de Stripe ook 

vergroot. Verder zuidoostelijk, in het verlengde van 

de Jan Anne Leane, komt een nieuwe poel.  

 

Ook worden er akkers en een boomwal aangelegd 

en komt langs de boomwal een nieuw wandelpad. 

Rond de poelen en de heide staat het ontwikkelen 

van kruidenrijk en heischraalgrasland centraal. De 

overgang tussen bos, heide en kruidenrijk grasland 

zorgen straks samen met de poelen voor een fijn 

leefgebied voor vlinders, insecten en kleine 

amfibieën zoals kikkers. Het werk start eind 

augustus en is naar verwachting in december klaar. 

Tijdens de uitvoering wordt vooral gebruik gemaakt 

van beheerpaden van Staatsbosbeheer om 

materiaal aan- en af te voeren. Fiets- en 

wandelpaden in het gebied blijven open en 

bruikbaar. 

Voor een kaartje: kijk op www.bakkeveen.nl 

(nieuws 25 aug) 

  

Gebiedsinrichting 

Het werk rond Oude Bosch is onderdeel van de 

tweede projectfase van gebiedsinrichting 

Koningsdiep. Hierin werkt de provincie Fryslân 

samen met de gebiedscommissie Koningsdiep, 

Wetterskip Fryslân, gemeente Opsterland, 

Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en 

Natuurmonumenten. De twee grootste opgaven 

zijn het beekdalherstel van het Alddjip en de 

aanleg van Natuurnetwerk Nederland. De 

gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers 

van natuur, landbouw, water en recreatie uit het 

gebied. 
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Beide Jan’en in de zweefmolen op de Zomerkermis 

Kermis 
 

Wat een spektakel dit jaar op het 

grote plein. Echte attracties 

komen naar Bakkeveen om daar 

nog wat goed te maken na een 

bijna verloren seizoen. In het 

weiland is een ware camping 

opgericht, men staat er zelfs 

nachts verlicht op. De show mag 

in ieder geval 1 weekend 

doorgaan en wanneer het bevalt 

zit er een verlenging in.  

 

De kermismensen hebben er zin 

in, het volk moet echter warm 

draaien, het geheel heeft een 

rustige start. Het ligt niet aan de 

entreeprijs voor de zweefmolen, 

dat is te overzien. De liefhebbers 

oriënteren zich en laten zich 

informeren over de gang van 

zaken. Gelukkig mag je ook plaats 

nemen wanneer je boven de 80 

bent, laat staan wanneer je 68 

bent en moeite hebt om zelf in 

het bakje plaats te nemen.  

 

Wat zijn we los gegaan, het opdrukken 

veroorzaakte een gevoel alsof we het heelal in 

werden geschoten. De voorzitster van het 

plaatselijk belang waakte over ons, er schoot niets 

los.  

 

Met trots voltooiden we ons avontuur door samen 

in een bak nog een keer tegen de richting in alle 

reserves los te laten. Wat kan de volkse pret van 

een kermis losmaken in een mens. Het lijkt me dat 

de Blue Zone mensen kermis in hun programma 

moeten gaan opnemen.  

 

 

Het is bij 1 avond gebleven, het thuisfront vond 

dat er genoeg ritjes waren gemaakt. De 

bovenarmen zijn blauw, de bloedverdunners 

hebben hun werk gedaan. De kermis hield er 

helaas ook mee op. We hebben geluk gehad even 

te hebben gezweefd.  

 

Eeuwig zonde om een kermis af te gelasten. 

Corona technisch mocht en kon het wel, lawaai 

technisch blijkbaar niet. Het zullen wel niet onze 

oerkreten zijn geweest die tot bij het 

gemeentehuis zijn gehoord. 

J.N.
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Lokkich 
 

Wat makket my lokkich, wat makket my bliid, 

wat telt no noch mei yn sa’n jachtige tiid? 

It binn’ lytse dingen en dochs binn’ se grut: 

In hân of in knypeach, in inkeld leaf wurd. 

Sa wichtich is sûnens, dêrst tankber foar bist, 

In hûs, ja in plak, dêrst dysels wêze kinst, 

gjin soargen om iten, om klean of in baan. 

Mar foaral is it my om ús lafde te dwaan. 

Want al myn krewearjen, ja al wat ik doch, 

it hat wier gjin doel mear as ik dy net sjoch. 

Ik wol ‘t mei dy diele oars hat it gjin sin, 

ik bin net kompleet as ik sûnderdy bin. 

Soe alles hjir wei gean en bleau der neat oer, 

al hie ik ek neat mear, it joech my gjin stoer. 

Ik koe it ferneare as ik dan mar wist, 

Dat wat der ek barde, datsto by my bist. 

Asto by my bist, bin ‘k net bang mear foar moarn, 

tegjearre mei dy doar ik alles wol oan. 

Ik jou net om jild, goud en oansjen en sa, 

As ik yn dit libben dyn leafde mar ha! 

 

Út “Tûzen dagen” Appie 
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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 21 

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 5 en 19 september 

• Ale zaterdagochtenden in oktober 

 

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). 

 

 
 

Heb je door omstandigheden hulp nodig bij het 

regelmatig op tafel zetten van een maaltijd? 

Voedselbank Opsterland kan je mogelijk 

helpen. 

Alle informatie staat op de website: 

www.voedselbankopsterland.nl 

 

Je kunt ook bellen: 06 10596926 

 

 
 
 

 

Beste lezer/dorpsgenoot: 

 

Ik ben Tineke Bruinsma, 

natuurgeneeskundige en vrijwilliger in de 

zorg en woon net buiten Bakkeveen op een mooi 

plekje. Helaas met een tijdelijk huurcontract wat 

binnenkort afloopt. Ik sta ingeschreven bij de 

woningstichting maar ben nog niet aan de beurt.  

 

Langzamerhand leer ik hier mensen kennen en 

ik heb hier een volkstuin, dus ik wil graag in de 

buurt van Bakkeveen blijven. 

 

Wie weet voor mij een fijne woonplek, liefst 

vanaf 1 november? 

 

Hartelijke groet, 

Tineke Bruinsma 

06-30409635 

 

 

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) 

http://www.voedselbankopsterland.nl/


57 

 

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. 


