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Jaargang 12 nr. 10  

Het is weer de tijd van de maisoogst, dé afsluiting 

van groeiseizoen 2020. 
 

Het zicht over de akkers komt weer terug. 

  Oktober 2020 
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De Slûswachter 
Een maand geleden nog veel optimisme over 

corona. We zijn nu een maand later en ook in 

Friesland al veel besmettingen per dag. In 

Bakkeveen schijnen momenteel 5 bekende 

besmettingen te zijn. Het gaat hard. Hoewel nog 

veel is toegestaan, worden wel evenementen 

afgelast. 

 

Hopelijk gaat alles wat in onderstaande agenda is 

vermeld èn de reguliere bijeenkomsten nog wel 

door op een veilige manier.  

 

Blijf gezond !  

 

Jan van Dalen

 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 7 okt Speel-o-theek uitleen.  15:15-17:15 uur in Dúnhoeke (bij zwembad). 25 

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

Do 8 okt Start cursus “Duurzaamheid voor senioren”.  Digitaal Web 

Do 8 okt Daghap Café De Brink (elke week) 18-19 uur Web 

Vr 9 okt Open “lijn” IRIS-praktijk natuurgeneeskunde.  14-17 uur (telefonisch) 48 

Za 10 okt Pedicure “Mientje” opent op Boskkamp 45 55 

Ma 12- vr 16 okt Herfstvakantie Web 

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

Di 13 okt Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur 19 

Wo 14 okt Sociëteit 55+: Bingo / beelden Bakkeveen door Willem Dolstra. Dúndelle, 14 uur 33 

Wo 14 okt Gratis workshop etiketten lezen. Dúnhoeke, 19:30 uur 24 

Do 15 okt Vrouwen van Nu: Informatie over Donorwet.  Dúndelle, 19:45 uur 38 

Vr 16 okt Maandfilm van het Filmhuis.  Dundelle, 19:30 uur 22 

Za 17 okt Maandfilm van het Filmhuis.  Dundelle, 19:30 uur 22 

Zo 18-Za 24 okt Collecteweek Bakkeveen. Alle jaarlijkse collectes in 1 week! 36 

Ma 19 okt Ledenvergadering begrafenisvereniging “De Laatste Eer”.  Dúndelle, 20 uur. 35 

Di 20 okt Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur 19 

Za 24 okt Afgelast: Blue Zone, fittest in Dúndelle 19 

Di 27 okt Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur 19 

Di 27 okt Historische foto’s bekijken. Dúnhoeke, 13:30 uur 51 

Di 27 okt Fr. C.P.B. Spreker Dhr B. Bilker met “Fryske Nassaus”. De Mande, 19:30 uur --- 

Vr 30 okt Laatste dag inzenden kopij Slúswachter november  --- 

Za 31 okt Laatste dag aanvragen financiële middelen uit Dorpsbudget Plaatselijk Belang 5 

Za 31 okt Laatste dag aanvragen financiële middelen bij Vlooienmarkt 54 

Za 31 okt Filmmarathon van Filmhuis.  Dúndelle, 10:30-22:00 uur 22 

Di 3 nov Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur 19 

Di 3 nov Griepprik halen (voor mensen met uitnodiging) 12 

Wo 4 nov Speel-o-theek uitleen.  15:15-17:15 uur in Dúnhoeke (bij zwembad). 25 

Wo 4 nov Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Vr 6 nov Haak- & Breicafé in De Brink, 10 uur 38 

Za 7 nov Vlooienmarkt, 7-13 uur (laatste van het seizoen) 54 

Di 10 nov Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur 19 

Wo 11 nov Sociëteit 55+: Lezing boek “De onderduikers”.  Dúndelle, 14 uur 33 

Wo 11 nov St. Maarten --- 

Vr 13 nov Maandfilm van het filmhuis 22 

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 

 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is 

gisteravond weer een pakket nieuwe maatregelen 

aangekondigd om het aantal Corona besmettingen 

naar beneden te krijgen. Dit zal ook weer gevolgen 

hebben voor ieder persoonlijk, de bedrijven, het 

verenigingsleven en de activiteiten in Bakkeveen. 

Op die manier komen veel plannen weer in het 

gedrang.  

 

We zullen het er voorlopig weer mee moeten doen. 

Hopelijk zal een ieder zijn weg hierin weer 

proberen te vinden.  

 

Gelukkig ligt niet alles stil en is er ook goed nieuws 

te melden.  

 

De Regiodeal  

Deze is in behandeling bij de gemeente. Wij zijn in 

ieder geval erg blij dat we in Bakkeveen een deel 

van die pot met geld krijgen.  

 

Opknappen van de Mjûmsterwei 

Ondanks de niet zo florissante financiële positie 

van de Gemeente gaat dit gewoon door. Het geld 

ervoor was al opzij gezet. Er wordt momenteel de 

laatste hand gelegd aan het bestek en tekeningen 

van de Mjûmsterwei. Het is de bedoeling de 

aanbesteding in de eerste week van oktober te 

houden. Er zijn 6 aanmeldingen voor het werk. De 

gemeente gaat hier 3 of 4 aannemers uit loten om 

een inschrijving te doen. 

De werkzaamheden starten dan hopelijk dit najaar. 

 

Recreatieve Fietspaden 

In de werkgroep die hiervoor opgericht is, zijn 

eindelijk goede vorderingen gemaakt. Half 

september hebben NatuurMonumenten, 

Staatsbosbeheer en de gemeente Opsterland om 

tafel gezeten. Zij hebben gesproken over met 

name de financiering van de vervanging van de 

asfalt fietspaden ten oosten van de N381. Daar zijn 

een aantal afspraken gemaakt. Er zal een 

calculatie worden gemaakt voor de totale 

investeringskosten. Gekeken wordt welk bedrag de 

partijen maximaal kunnen inbrengen. Indien nodig 

wordt daarna door de Gemeente onderzoek 

uitgevoerd naar de overige 

financieringsmogelijkheden. 

Het overleg tussen deze partijen wordt verder 

voortgezet.  

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Infoavonden nieuwbouw Aylvalan 

De belangstelling hiervoor was zo groot dat er 2 

avonden georganiseerd zijn. Beide avonden waren 

volgeboekt.  

 

Op die avond is teruggekoppeld wat er op de 

avond in november vorig jaar door aanwezigen als 

voorkeur opties waren aangegeven. Het ging 

hierbij o.a. om het aanzicht van het plan, de 

wegenstructuur en het groen en de bouwvlakken. 

Zoveel mogelijk rekening houdend met alle 

reacties is er een concept plan uitgekomen wat 

probeert recht te doen aan de meeste reacties.  

 

Ook de prijsbepaling van de bouwgrond speelde 

hierin een rol. Bij een dergelijke gemiddelde 

uitkomst zijn er altijd individuele gevallen die hier 

vragen bij stellen. Daar werd ook gebruik van 

gemaakt. Voor alle duidelijkheid: in deze 

procedure wordt het recht gevolgd. Het staat ieder 

vrij om bezwaar te maken tegen deze plannen 

langs de wettelijke weg.  

 

De meerderheid van de aanwezigen op beide 

avonden was in grote lijnen positief over het 

gepresenteerde concept plan. Hiermee wordt nu 

verder gewerkt.  

 

 

 

Belangrijke vraag: wij vragen iedereen die 

belangstelling heeft voor een huis in dit plan 

zich op te geven bij de woonwerkgroep: 

wonenbakkeveen@gmail.com.  

 

Alleen op die manier kan er gekeken worden 

hoeveel belangstelling er is en ook voor welk type 

woning. Dit wordt meegenomen in het ontwerp. Op 

die manier weet je of er vrijstaande, rijtjes- of 

dubbele huizen moeten worden ingepland.  

 

Kans voor Bakkeveen: Als er voldoende 

belangstelling is, bestaat de kans dat we “als dorp 

zelf“ kunnen bouwen en dat we geen 

projectontwikkelaar hoeven in te schakelen. 

Dan geeft de gemeente de kavels zelf uit en wordt 

uitgifte niet bepaald door een projektontwikkelaar. 

 

 

Laatste maand voor Aanvragen voor het 

Dorpsbudget 

Deze maand kunt u nog een aanvraag doen voor 

het Dorpsbudget.  De aanvragen kunnen tot eind 

oktober worden ingediend. Hoe dat moet, de 

voorwaarden en het aanvraagformulier zelf, staat 

op de website www.bakkeveen.nl. Even intikken 

“aanvragen dorpsbudget” en het komt te 

voorschijn. 

 

Jannie Tjassing

  

http://www.bakkeveen.nl/
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Slagerij Van Eik 
 

Onze aanbiedingen! 
 

Deze maand: 
 

• Iedere derde pond gehakt gratis! 

• Bij aankoop van 1 rookworst, 2e  ½ prijs 

• Drie dubbele droge worsten 10,95 

• 500 gram Runderstooflapjes 6,95 

• 4 slavinken plus 4 hamburgers 9,95 

Natuurlijk alles vers en ambachtelijk voor u bereid in 
eigen keuken 
 
 

Let op !  
Nieuwe openingstijden: 

Di  12:00 - 16:00 
     Wo, do, vr en za 9:00-16:00 

Tsjerkewal 4, 9243 JT Bakkeveen   Telefoon: 0516 - 54 13 48    www.slagerijvaneik.nl
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Nieuw bij ons in het 

dorp   

 

 

Petra en Jos Brouwer 

 

Sinds juli 2020 wonen Petra en Jos 

aan het begin van de Stoukamp. 

Het heet Stuifkamp in het 

Nederlands weet Jos inmiddels van 

de buurvrouw. De eerste 

verbouwingen, aanpassingen zijn 

afgerond, de tuin zal nog worden 

aangepakt.  

Een glazenpui aan de zijkant en de 

nieuwe keuken vallen op. We 

houden van een vrij zicht vertellen 

Jos en Petra, de mooie oude eiken 

blijven staan. 

 

Jos en Petra vinden het belangrijk zich voor te 

stellen ze willen op deze manier met nog meer 

mensen kennismaken. Het wandelen met bouvier 

Aura (10 jaar) helpt ook bij het maken van 

spontane contacten. Het is een grote hond met een 

zachtaardig karakter en ze is goed opgevoed. Zij 

loopt al niet meer zo snel, de ouderdom gaat 

spelen. Verder zijn er 2 poezen en kanaries in 

huize Brouwer. De kanaries moeten nog wennen, 

ze zingen nog niet veel. 

 

Jos is 62 jaar, momenteel thuis sinds 1 juni 2020. 

Hij zoekt nieuw werk in de logistiek. Petra werkt bij 

Sportstad Heerenveen. 

Wanneer u ‘s morgens heel vroeg bent, kunt u Jos 

misschien tegenkomen in het dorp. Hij valt in als 

krantenbezorger. Hij kent de straatnamen al in het 

Fries, het hoort goed Fries met een Amsterdamse 

tongval. 

 

Petra en Jos hebben 2 kleinkinderen van rond de 

anderhalf jaar van hun dochter en hun zoon, op 

zaterdags wordt opgepast. De dochter woont 

richting Een-West. Het is onder ander een reden 

om Bakkeveen als woonplaats te kiezen. 

 

Jos en Petra komen beiden uit Amsterdam (West 

en Oud/Zuid). We hebben het over de 

vooroordelen van de Noordelingen. Het blijkt dat 

Jos en Petra deze kennen en dat ze hier aardig 

gewend zijn geraakt. De tongval, de humor en het 

snelle reageren hebben ze echter niet verleerd en 

meegenomen. Ze vertellen nu nog graag 

Amsterdam een dagje te bezoeken maar 

herkennen de stad niet meer. Het is zo druk, de 

toeristen drukken een groot stempel op de stad. 

 

Petra vertelt dat de dorpsbewoners vriendelijk 

reageren wanneer ze uitlegt geen toerist te zijn 

maar een nieuwe bewoonster. Ze waardeert de  
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                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 

 

        Nu volop keus in bollen van   
 

       
             en in mooie decoratie voor de herfst! 

 

   
 Dat is voor ons geen enkel probleem… 
 

Als u tijdig belt, bezorgen wij graag uw bestelling!  
 

  In verband met de  

  Coronacrisis kunnen 

  wij dit jaar geen 

  workshops meer 

  aanbieden. Hopelijk 

  volgend jaar beter! 

                             

 *  DHL-ServicePoint 
    alleen in-en uitleveren 

http://www.dewylderoas.nl/
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plaatselijke bloemenzaak en zegt dat daar 

belangstelling werd getoond. 

 

Jos en Petra woonden hiervoor 14 jaar in 

Tjalleberd. Ze hebben daar samen een boerderij 

helemaal opgeknapt. Ze woonden daarvoor in 

Purmerend en daarvoor in Ouderkerk aan den 

IJssel, daar zijn 2 van de 3 kinderen geboren. Ze 

woonden daar van 1990 t/m 1997. In Zandwerven 

(gem. Obdam) is ook een oude varkensboerderij 

door hen geheel opgeknapt met “koninklijke” 

paardenboxen. 

 

Door de kinderen zijn beiden besmet geraakt 

(klinkt raar in deze tijd) met het paardenvirus. De 

liefde was zo groot dat zelf dieren werden 

aangeschaft die dan op de manage gestald 

werden. Behalve de zoons bleken hun ouders over 

natuurlijk talent te bezitten om te kunnen 

paardrijden(dressuur) geweldig, ook dat is geleerd. 

Nu staat aan de straat een paardentrailer voor de 

deur, deze wordt vast niet alleen voor het 

verhuizen gebruikt. 

 

Jos en Petra hebben elkaar in het centrum van 

Amsterdam bij een edelmetaalbedrijf ontmoet. Het 

is een heel groot historisch gebouw met veel 

trappen, gangen en kamers. Jos kwam Petra 2 

keer tegen op zijn zoektocht als stagiaire door het 

gebouw en de derde keer stond hij voor haar 

bureau. Een afspraak is dan het resultaat en de 

vonk sloeg over, nu nog steeds na 38 jaar. Petra 

was 17 jaar en de jongste in een gezin van 4 

kinderen en de eerste die met iemand thuiskwam.  

 

Mijn moeder deed het woord vertelt ze en vader 

las de krant op de kop. Een reprimande voor te 

laat thuiskomen was het enigste incident, hierna is 

de omgang goed gekeurd.  

 

 

Bouvier Aura 
 

 

Het gezin van Jos kenmerkte zich door de vaste 

structuur en patronen. Hij heeft nog een zus (ook 

Petra) en een oudere broer. Hij is een spontane, 

lieve man die altijd klaar staat voor een ander, 

vertelt Petra. Hij is fanatiek voetballiefhebber en 

Ajax-supporter. Ik hou helemaal niet van voetbal.  

 

Jos was zeer sportief en heeft verschillende 

marathons gelopen. Na een hartinfarct in 2014 

richt hij zich op het fietsen, wandelen en tuinieren. 

Jos heeft heel hard gewerkt, de laatste jaren 

vooral thuis. Hij was logistiek eindverantwoordelijk 

voor de landelijke bezorging van de Telegraaf.  

 

Naast het werk had hij z’n paarden en kluste heel 

veel. Naast mijn eigen Ruitersportzaak in 

Tjalleberd, heb ik vooral de opvoeding van de 

kinderen gedaan. Daarnaast had ik ’s avonds nog 

een volledige baan bij Essent in Heerenveen, 

vertelt Petra. 

 

Jos houdt van de jaren 80 muziek. Status Quo en 

Deep Purple worden genoemd maar ook Andre 

Hazes en de Poppys. Italie is het favoriete 

vakantieland, het Garda meer. 

 

Petra is opgegroeid in een gezin van 4 kinderen, ze 

was de jongste. Haar ouders waren uit de Betuwe 

gekomen en runden een buurtsuper in Amsterdam. 

Het was een druk bestaan, vader was ook 

vrachtwagenchauffeur, iedereen moest zijn 

steentje bijdragen. We hadden het goed, ik heb de 

mavo gevolgd en ben daarna gaan werken. Ik was 

als 6 jarige waarschijnlijk het eerste sleutelkind 

vertelt Petra. 

 

Petra houdt van musicals en stijldansen, het 

ritmegevoel van Jos is echter niet zo goed. Petra 

heeft al wel gezien dat we in de Dundelle een 

dansgroep hebben. Ze luistert graag naar soul 

muziek en ging samen met Jos o.a. naar concerten 

van Eros Ramazzotti en Lee Towers. De dieren 

staan op de eerste plaats bij Petra. 

 

Petra vertelt het moeilijk te hebben gevonden om 

de compleet verbouwde boerderij in Tjalleberd te 

verlaten. Na nadenken over de omstandigheden 

volgde de berusting. Het kleiner wonen op een 

prachtige plek dicht bij 1 van de (klein) dochters 

maakt veel goed. 

 

Bedankt Petra en Jos voor jullie openhartigheid. 

"We hopen in Bakkeveen op net zo een 

fantastische tijd als dat we in het begin van ons 

gezinsleven hebben meegemaakt in Ouderkerk aan 

den IJssel, dan is wat ons betreft de cirkel rond”, 

vertellen Petra en Jos. 

 

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 
 

 
Het ubo-register:  

wat betekent dat voor jou? 
 

 

De Kamer van Koophandel is per 27 

september 2020 extra gegevens gaan 

registreren. Er is per die datum namelijk een 

ubo-register. Hieronder leggen we uit wat 

een ubo is, hoe je via de notaris in aanraking 

komt met een ubo en wat het voor jou 

betekent. 

 

wat is een ubo? 
Ubo is de afkorting voor ultimate beneficial 

owner, in het Nederlands: uiteindelijk 

belanghebbende. Maar dat zegt nog niet zo veel. 

Want niet iedere persoon die aandelen heeft in een 

B.V. is een ubo en ook een stichting kan een ubo 

hebben. In verband met de regelgeving uit Europa 

op het gebied van het tegengaan van fraude en 

vooral het voorkomen daarvan (bijvoorbeeld 

witwassen), moet inzichtelijk worden wie er aan de 

touwtjes trekt in een organisatie. Dat kan zijn 

iemand die in financiële zin profijt heeft van de 

organisatie of het voor het zeggen heeft (de 

beslissingen neemt).  

 

Om er achter te komen wie aan de touwtjes trekt, 

zijn er in de wet criteria opgenomen aan de hand 

waarvan vastgesteld kan worden wie de ubo is. Bij 

een B.V. bijvoorbeeld is dat degene die meer dan 

25% van de aandelen heeft of het stemrecht. Is er 

niemand op wie de criteria van toepassing zijn? 

Dan worden de bestuurders als ubo ingeschreven 

in het ubo-register. 

 

ubo-register 
Iedere organisatie die is ingeschreven in het 

handelsregister moet tussen 27 september 2020 

en 27 maart 2022 zijn ubo bij de Kamer van 

Koophandel in het ubo-register inschrijven. Je kunt 

daarbij onder andere denken aan B.V.’s, N.V.’s, 

stichtingen en verenigingen, maar ook 

maatschappen en vennootschappen onder firma’s. 

Er is een categorie van organisaties die niet een 

ubo hoeft te registreren, bijvoorbeeld de 

Vereniging van Eigenaars. 

 

Een organisatie kan meerdere ubo’s hebben. 

Iedere persoon die aan de criteria voldoet, moet 

worden ingeschreven. Een deel van de gegevens 

wordt openbaar (zoals dat nu ook is als je als 

bestuurder van een stichting of B.V. staat 

ingeschreven) en een deel is niet openbaar maar 

wel te raadplegen door de politie en 

opsporingsdiensten. Als iemand politiebescherming 

krijgt vanwege ontvoeringsdreiging dan kun je een 

verzoek indienen of de belangrijkste gegevens 

kunnen worden afgeschermd. 

 

via de notaris 
De notaris is al een tijdje verplicht om bij 

organisaties die bij de notaris komen te vragen wie 

hun ubo’s zijn. Per 27 september is daar het 

volgende bij gekomen. Bij de oprichting van een 

nieuwe organisatie zoals een B.V., stichting of 

vereniging moeten we na het ondertekenen van de 

akte eerst bij de Kamer van Koophandel de ubo(‘s) 

aanmelden. Vervolgens kunnen we de opgerichte 

rechtspersoon inschrijven bij de Kamer van 

Koophandel. Kom je voor een andere zaak naar de 

notaris waarbij een rechtspersoon is betrokken? 

Dan vragen we wie de ubo is, controleren we in 

het ubo-register of de gegevens die je opgeeft 

actueel zijn en als dat niet het geval is dan 

actualiseren we de gegevens bij de Kamer van 

Koophandel. 

 

ook dan een ubo inschrijven 
De aandelen van een B.V. zijn nog al eens 

ondergebracht bij een stichting die het stemrecht 

heeft over de aandelen en anderen hebben 

certificaten van aandelen en daarmee het 

winstrecht van de aandelen. Bijvoorbeeld in 

familieverband zijn de ouders de bestuurders van 

de stichting en hebben de kinderen de certificaten 

van aandelen. Degenen die certificaten hebben 

worden certificaathouders genoemd.  

 

De certificaathouders kunnen worden gezien als de 

ubo van een B.V.; de bestuurder(s) van de 

betrokken stichting kan/kunnen worden gezien als 

een ubo. Deze personen moeten dan worden 

ingeschreven in het ubo-register bij de Kamer van 

Koophandel. 

 

tot slot 
Breuker Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen is 

goed op de hoogte van de nieuwe spelregels bij de 

Kamer van Koophandel. Als je daarom vragen 

hebt, helpen onze specialisten op het gebied van 

bedrijven en organisaties, je graag.
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Op dinsdag 3 november vindt de jaarlijkse griepprik plaats. 

 

Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u van ons een uitnodiging per 

post. 

LET OP: 

Vanwege corona zullen we een aantal zaken anders doen: 

1. Trek kleding met korte mouwen aan onder uw jas. 

2. Kom met een mondmasker op de praktijk binnen. 

3. Oproep zal in een tijdslot zijn op basis van de letter van uw achternaam, 

zonder voorvoegsel. 

 

Wanneer: dinsdag 3 november 

Waar: Huisartsenpraktijk Bakkeveen (zij-ingang) 

Tijd:   A t/ m F  17.15 uur t/m 17.45 uur 

G t/ m L  18.00 uur t/m 18.30 uur 

M t/ m R   18.45 uur t/m 19.15 uur 

S t/ m Z  19.30 uur t/m 20.00 uur 

 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen 
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Portret van een kind in Bakkeveen  
 

 

Elise Bolhuis  
(10 jaar) 

 

1. Met wie woon je? 

Met mijn zus Marrit (12), mijn heit Willem Jan 

en mijn mem Hester. En we hebben nog een 

hamster, die heet Bliksem. Aan het eind van 

de zomervakantie hebben we die gekocht in 

een dierenwinkel in Groningen. Marrit en ik 

wilden een dier dat we konden vasthouden. 

Hiervoor hadden we vissen, die moesten eerst 

dood zijn. Maar één vis leefde nog heel lang. 

Toen de verbouwing klaar was, mochten we 

een hamster. Marrit en ik wilden graag een 

hond, maar heit en mem willen dat niet. 

 
Hamster “Bliksem” 

 

2. Op welke school zit je? Wat vind je leuk 

op school? 

Op CBS Betrouwen. Ik vind gym leuk en de 

crea middagen. Dan kies ik dansen, of bakken 

of schilderen. Ik zit ook in de leerlingenraad. 

Dan praten we met meester Pieter. 

Bijvoorbeeld over ideeën die de kinderen op 

onze school hebben over het plein. Ik zit het 

langst in de raad en daarom praat ik het 

meeste.  

 

3. Wie zijn je beste vriendinnen/vrienden? 

Idris en Lisa. Idris en ik kennen elkaar al ons 

hele leven. Lisa kwam nieuw in groep 3. We 

spelen soms met elkaar, maar meestal met z’n 

tweeën. 

 

 

Nu zijn we bezig met de kinderpostzegels, dat 

kan nog de hele week. Vroeger fietsten Lisa en 

ik veel en dan kletsen we over alles.  

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Dansen. Ik zit al 4 jaar op streetdance bij SDM 

in De Wilp. Ik zit in het recreatieve team. 

Marrit zit in het wedstrijdteam. Knutselen vind 

ik ook leuk, en hutten bouwen. We hebben 

laatst een hut gebouwd met Lisa, Teun en een 

vriendje van Teun. We wilden een villa 

bouwen, maar dat lukte niet. Ik denk dat de 

hut nu wel kapot is door de regen enzo. 

Ik ben samen met Lisa ook hulpje bij de 

peuter- en kleutergymnastiek. Door Corona 

mag de gymjuf de kinderen niet veel aanraken 

en toen vroegen ze of wij de juf wilde helpen. 

 

5. Wat vind je niet leuk? 

Klusjes doen. En de tafel klaarmaken. Mijn 

kamer opruimen vind ik wel leuk. 

 

6. Wat vind je het leukst aan jezelf? 

Mijn haar. 

 

7. Wat is je belangrijkste bezit? 

Mijn heit en mem. 

 

8. Is er ook iets wat je heel erg vind, of wat 

je ontroerd heeft? 

Dat weet ik niet zo goed. Misschien dat wij elk 

jaar met dansen 4e worden. 

 

  



14 

  



15 

 
 

9. Wat vind je leuk aan je moeder? 

Er zijn zoveel dingen die leuk aan haar zijn. 

 

10. Wat wil je nog eens meemaken? 

Ik wil nog eens uit een vliegtuig springen. Mijn 

neef Jannik noemt een parachute een ‘donder 

del doekje”. Of ik wil paraglyden. In de 

vakantie waren we in Frankrijk en toen heeft 

de hele familie dat gedaan, maar ik wilde toen 

niet. Nu zou ik het toch wel willen doen. 

 

11. Hoe zou jouw lievelingsdag eruit zien? 

Dan ben ik heel veel met Lisa en doen we hele 

leuke dingen. Zoals naar pretpark gaan en 

naar de bioscoop. Winkelen vind ik ook leuk. 

Mijn lievelingswinkel is de Action. 

 

12. Wat is je lievelingseten? 

Bami van de chinees. En voor het ontbijt 

sûkerbôle. Maar we hebben in Zwolle ook eens 

sûkerbôle gegeten, maar dat was niet lekker. 

Oranjekoek vind ik ook heel lekker. 

 

13. Waar zou je graag naar toe gaan op 

vakantie? 

Naar Italië. We waren daar al eens een keer op 

een camping bij het Garda Meer. 

 
 

14. Wanneer heb je voor het laatst heel hard 

gelachen? 

Vandaag nog op school. Door het gegil van 

Lisa. Iemand stond om het hoekje en liet haar 

schrikken. We moesten heel erg lachen, de 

hele tijd daarna ook nog.  

 

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

Ik denk dat ik nog thuis woon en een opleiding 

doe. Misschien heb ik wel een man of een 

vriend. Je kan later nog wel trouwen, ook al 

heb je kinderen. Maar ik weet niet of ik wil 

trouwen. 

 

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

Bakkeveen en waarom? 

Dit jaar vond ik dat de kermis. Maar die is er 

niet altijd. Gewoon vind ik het zwembad en de 

bossen de mooiste plekken. Het is best wel 

mooi hier. Je kunt hier mooi spelen. Ik wil niet 

in de stad wonen, daar is het altijd heel druk.  

 

Jannie Tjassing 
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Richard de Vegt 2e op marathon duivenvlucht vanuit Periqueux 
 

Op vrijdagmiddag 24 juli om 13.00 uur zijn vanuit 

sector 4 in Periqueux 2.853 duiven losgelaten met 

mooi weer en westelijke wind. Het pittoreske 

plaatsje ligt 965 km linea recta van Bakkeveen. De 

eerste duif kwam aan op zaterdagochtend om 

05.57.17 uur bij Richard de Vegt in Haule en was 

een jaarling duivin die op eieren gespeeld werd. 

Het was haar eerste vlucht op de marathon en ze 

vloog de 2e prijs van het gehele concours. 

 

 

De grote triomfator 
 

         
 

 

The WINNER is: 

 
De 19-4204332 van Richard is een blauwband 

duivin van begin juni 2019. Als jong heeft ze 1 

taartvlucht meegedaan en Richard heeft ze zelf 8 à 

9 keer weggebracht. In 2020 is ze de Vitesse mee 

geweest een aantal midfond vluchten en Troyes. 

 

Richard speelt zijn duiven op nest en halverwege 

het seizoen is de winnares van Periqueux haar 

doffer kwijt geraakt en werd toen gekoppeld aan 

een oude kweekdoffer. Mede hierdoor zat ze nog 

maar net te broeden, een dag of 6/7 toen ze de 

mand in moest voor de eerste overnachtvlucht.  

 

Daar het een nazomerjong is, was nog niet 

helemaal door de rui gekomen en stond nog op 2 

oude pennen. Dat heeft haar niet in de weg 

gestaan voor deze opmerkelijke prestatie. 

 

Richard 

Van harte gefeliciteerd met deze super prestatie. 

 

Vitesse 88  Bakkeveen 
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Sociaal Cultureel Werk

Zaalruimte Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een bijeenkomst 

houden en heeft deze een sociaal/educatief karakter dan kan SCW-Dúnhoeke 

deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel gehandhaafd blijft. Ook 

het bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. 

De zaal is voor deze activiteiten €7,50 per dagdeel beschikbaar. 

Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 06-51175883 of e-mail: janvd@bakkeveen.nl 

 
 

Daar gaan we weer…… Meer mensen zullen dat 

gedacht hebben toen de nieuwe 

coronamaatregelen werden aangekondigd. Wat 

gaat dit weer betekenen voor ons sociale leven en 

voor de activiteiten die normaal in het dorp 

plaatsvinden. We weten het nog niet precies. Wat 

kan, moet doorgaan en op dit moment mogen er 

activiteiten tot max 30 personen plaatsvinden in 

ons dorpshuis Dúndelle.  

 

Daarnaast is voor kleine bijeenkomsten en 

vergaderingen Dúnhoeke beschikbaar. Op het 

Dunhoeke-rooster 

(www.bakkeveen.nl/dunhoeke) kun je zien 

wanneer de ruimte vrij is. Hoe de situatie over drie 

weken is, weten we niet. We wonen gelukkig in een 

mooie omgeving met veel ruimte, gebruik die 

ruimte en geniet van de herfst. 

 

Natuurwandelen op 1½ meter 
Zoek je wat gezelligheid ga dan mee met 

natuurwandelen op dinsdagmorgen. Een uurtje 

wandelen met inwoners van Bakkeveen.  We 

wandelen niet met de burgemeester, maar met 

elkaar. Ook hier kun je medebewoners ontmoeten 

en tegelijk nog lekker bewegen. Iedere dinsdag 

9.30u bij Dundelle. Het gaat ook door als het 

regent! 

 

Knutselclub 
De woensdagmiddag knutselclub start normaal 

gesproken op zodra het zwembad weer 

sluit. Helaas lukt dat nu niet.  

Twee van de vrijwilligers werken in de zorg en 

kunnen niet het risico nemen om met corona 

besmet te raken. Aukje, Jesler en Sieta vinden het 

heel jammer, maar de gezondheid van iedereen 

staat voorop. 

 

Filmhuis 

Het filmhuis is in september gestart met de film : 

We missed You. Beide avonden ( i.v.m. corona 

wordt er op twee avonden gedraaid, waren 

uitverkocht. 

In oktober is weer een mooie film te zien (zie het 

stuk van het filmhuis).  

Zaterdag 31 oktober wordt de filmmarathon 

gehouden van 10.30 – 22.00u. In die tijd draaien 

we vijf films. Meer informatie op 

www.bakkeveen.nl/filmhuis 

 

Blue zone 

Fittesten van oktober en november gaan 

niet door!  
In overleg met de huisarts en Sport Friesland is 

besloten de fittesten te annuleren. In januari / 

februari wordt een nieuwe poging gedaan. Mensen 

die zich al hadden opgegeven voor afgelopen maart 

en oktober krijgen bericht.  

We gaan ook een nieuwe test ontwikkelen die 

aantrekkelijker is voor bijv. 25 tot 50 jarigen. Wat 

in ieder geval duidelijk is: gezond eten en bewegen 

levert meer weerstand op! 

 

Toch zijn er nog wel activiteiten die, zoals het er nu uit ziet, door kunnen gaan: 

• Dinsdag  6 oktober: 9.30u natuurwandelen, coronaproof, Dundelle 

• Donderdag 8 oktober:  Cursus duurzaamheid senioren online (zie website, datum 28 sept) 

 

• Dinsdag 13 oktober:  9.30u natuurwandelen, Dundelle 

• Woensdag 14 oktober: workshop voedseletiketten lezen (Yvonne Cazemier) zie pagina 24 

• Donderdag 15 oktober: Cursus duurzaamheid senioren online 

• Vrijdag 16 oktober:  20.00u Filmhuis Dundelle (zie verder bij filmhuis, pag 22) 

• Zaterdag 17 oktober:  20.00u Filmhuis Dundelle 

 

• Dinsdag 20 oktober:   9.30u Natuurwandelen, Dundelle 

• Donderdag 22 oktober: Cursus duurzaamheid senioren online 

• Dinsdag 27 oktober:  9.30u natuurwandelen, Dundelle 

• Zaterdag 31 oktober:  10.30u Filmmarathon , Dundelle 

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/dunhoeke
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IN BALANS met Workshop DO-IN  
 

Er was veel belangstelling op 24 september jl voor  

de workshop DO-IN. 21 Bakkeveensters waren 

aanwezig in de gymzaal van het dorp waar Nelleke 

Breukink uit Heerenveen les gaf in DO-IN. 

 

We hopen in januari opnieuw een bijeenkomst DO-

IN voor belangstellenden te organiseren omdat het 

als heel nuttig is ervaren. De avond werd door de 

deelnemers met een 8 gewaardeerd.  

Oorspronkelijk was de bijeenkomst op 30 oktober 

gepland, maar vanwege corona-beperkingen is 

gekozen voor verplaatsing naar januari. 

 

Hoe zit dat: “IN BALANS met DO-IN? 

Wij mensen leven van energie. Daarom eten we, 

dat geeft weer energie, als het tenminste goede 

voeding is.  

 

Als we moe zijn zeggen we dat we geen energie 

hebben. En als we fit zijn voelen we ons energiek. 

In het verre Oosten weten ze dat al lang en menen 

ze ook dat ziekte ontstaat doordat 

onze energie niet in balans is. 

 

Energie stroomt overal in ons lichaam, net als 

bloed. Maar soms is er een stroompje geblokkeerd 

of ontstaat er een overstroming. Om zo’n onbalans 

te voorkomen is er Do-In (spreek uit: doo in). Dit 

zijn eenvoudige bewegingen die je vrij langzaam 

doet, op het ritme van de ademhaling. 

 

Mogelijk wil je zelf alvast aan de slag:  

Zie bij www.bakkeveen.nl/gezond 

Scrol door naar het leefstijl boekje no 2, open dit 

en voer de rek- en strekoefeningen uit, die hier 

prachtig in beschreven staan. Een mooie manier 

om thuis te werken aan een gezond lichaam.  

 

Zet m op ! 

 

Blue Zone (Balans) werkgroep 
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Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen 
 

We hebben deze zomer de energiecoöperatie 

opgericht om samen met bewoners van Bakkeveen 

te kunnen werken aan vermindering en 

verduurzaming van het energiegebruik.  

 

Vanuit deze coöperatie werken we samen met de 

koepel van energiecoöperaties “Energie van Ons” 

en met Ecoop om het gebruik van fossiele 

energiebronnen in Bakkeveen terug te dringen.  

 

We doen dat vanuit de overtuiging dat we zoveel 

mogelijk mensen in onze omgeving moeten 

betrekken bij de opdracht die we allemaal hebben 

om de gevolgen van het overmatig gebruik van 

fossiele brandstoffen te beperken, vooral voor de 

generaties die na ons komen. 

 

We zien thans mogelijkheden om in Bakkeveen een 

collectief zonnedak te realiseren. Inwoners van 

Bakkeveen en omgeving kunnen met participaties 

in een collectief beheerd zonnedak gedurende 

vijftien jaar elektriciteit opwekken, waarvan de 

opbrengst in mindering wordt gebracht op hun 

energierekening. Voor mensen die geen 

mogelijkheden zien om zelf zonnepanelen op hun 

woningen te plaatsen kan dit een goed alternatief 

zijn.  

 

 

 

De kosten van één participatie (= één 

zonnepaneel) zullen ongeveer € 250 bedragen, 

waarmee jaarlijks ongeveer 300 kWh elektriciteit 

wordt opgewekt. Die investering verdient U terug 

in een periode van zes tot tien jaar.  

 

Deze omschrijving is nog vaag, maar op dit 

moment is nog niet duidelijk hoe de wijzigingen in 

de regels rond postcoderoosprojecten zullen 

uitpakken. We verwachten binnen enkele weken 

daarover meer duidelijk te krijgen. Ook de omvang 

van het project (het aantal zonnepanelen) is van 

invloed op uiteindelijk kostprijs. 

   

Daarom: als U overweegt om in project deel te 

nemen of meer informatie wilt, stuur een email 

naar duurzaam@bakkeveen.nl, of neem contact 

op met een van de bestuursleden van de 

coöperatie: Josien Meulenhoff, Roel Hoekstra, 

Miente Pera, Wim Dijk, of Fred Hoogenboom. Dan 

zullen we U benaderen. Meer info op 

www.bakkeveen.nl/duurzaam.  

 

In deze tijd is het moeilijk om bijeenkomsten te 

beleggen. We proberen langs verschillende kanalen 

contacten te leggen met mogelijk 

geïnteresseerden, waaronder ook de 

buurtverenigingen. 

 

Fred Hoogenboom  

mailto:duurzaam@bakkeveen.nl
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Filmhuis Bakkeveen 
 

De 1e film van dit seizoen, Sorry We Missed You, 

is prima verlopen. 

Vanwege het beperkt aantal mensen dat we 

konden toelaten, werd de film op zowel vrijdag als 

zaterdag gedraaid. De reacties hierop waren heel 

positief. De indrukwekkende film werd beoordeeld 

met een 8,3. 

 

De volgende film ‘What Will People Say’ wordt 

vertoond op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober. 

Ivm de laatste Coronamaatregelen is de 

aanvangstijd niet 20.00 maar 19.30 uur! 

Per avond is er plaats voor max 30 mensen. Het 

advies is het dragen van een mondkapje maar 

zodra je zit mag deze af. De stoelen staan op 

ruime afstand van elkaar, er is ontsmettingsmiddel 

aanwezig en in de pauze word je aan tafel bediend.  

 

 

 

Waar gaat de film over. 

Nisha (16) is de dochter van Pakistaanse 

immigranten in Noorwegen. Wanneer haar vader 

haar met haar vriendje betrapt, ontvoert hij haar 

en brengt haar onder bij familie in Pakistan. 

Recensie: ‘What Will People Say’ is een zeer 

aangrijpende en realistische film, die na afloop veel 

vragen en emoties oproept. 

 

Reserveren (verplicht): 

filmhuisbakkeveen@hotmail.com 

 

 

 

Filmmarathon 

 
Zaterdag 31 oktober organiseert Filmhuis 

Bakkeveen voor de 2e keer een filmmarathon. 

Om 10.30 starten we in Dúndelle met de 

inspirerende docufilm ‘The biggest little farm’ en 

om 19.30 sluiten we af met de door Herman 

Finkers geschreven ‘De Beentjes van St Hildegard’.  

Je kunt kiezen voor 1 film maar ook voor alle 5 of 

alles wat daartussen inzit. 

Dit voor slechts € 3 per film. Verplicht reserveren. 

I.v.m. corona slechts 30 plaatsen beschikbaar dus 

vol=vol.  

 

Filmprogramma van de Filmmarathon 

➢ Zaterdag 31 oktober 2020 

➢ Locatie: Dúndelle Bakkeveen 

➢ Entree: slechts €3 per film. Graag gepast 

betalen. 

➢ Reserveren (verplicht): 

filmhuisbakkeveen@hotmail.com 

➢ www.bakkeveen.nl/filmhuis 
 

10.30 uur: The Biggest Little Farm  
Even buiten Los Angeles probeert het koppel John 

en Molly een stuk dor land om te bouwen tot een 

unieke boerderij met een bloeiend, zelfregulerend 

ecosysteem. Het uitgedroogde land wordt volgens 

een ingenieus systeem verbouwd en met de komst 

van eenden, kippen en het hartveroverende varken 

Emma, wordt hun droom langzaam werkelijkheid. 

Dat gaat niet zonder slag of stoot; elke dag dient 

zich wel een nieuwe uitdaging aan en ze worden 

geconfronteerd met weerbarstige 

natuurverschijnselen. Maar John en Molly 

ontdekken gaandeweg dat de natuur voor veel 

problemen zelf een oplossing biedt. 

 

Recensie: 

De liefde waaruit deze film tot stand is gekomen 

maakt hem uiterst inspirerend. Het zou zomaar 

kunnen dat na deze film ineens heel veel grond 

verkocht wordt voor vergelijkbare projecten. 

 

12.45 uur: The Peanut Butter Falcon 
De 22-jarige Zak, met het syndroom van Down, 

ontvlucht zijn verzorgingstehuis.  

Hij wil zijn droom, een professionele worstelaar 

worden, waarmaken en hiervoor les volgen.  

Hij ontmoet Tyler, een misdadiger op de vlucht die 

zijn bondgenoot en coach zal worden. Ze 

mailto:filmhuisbakkeveen@hotmail.com
mailto:filmhuisbakkeveen@hotmail.com
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ondernemen samen een reis en kunnen de 

verzorgster Eleanor ervan overtuigen hen te 

vergezellen. 

 

Recensie: 

‘The Peanut Butter Falcon’ is een hartverwarmende 

en uiterst charmante film, Een modern 

feelgoodsprookje met het hart op de juiste plaats. 

 

15.00 uur: Hannah 

Een intiem portret van een vrouw die, wanneer 

haar man de gevangenis in moet, enerzijds in het 

reine moet komen met zijn daden, en anderzijds 

haar leven moet herinrichten en moet leren 

omgaan met verlies en twijfel. 

 

Recensie:  

Charlotte Rampling draagt de film geheel in haar 

eentje en doet dat met stille kracht. Geen expliciet 

uitgesproken emoties, maar subtiele gebaren en 

verfijnde bewegingen zoals kleine trillingen in haar 

gezicht. Ze doet dat zo goed, dat je geen moment 

twijfelt over de echtheid van haar personage. 

Hannah is gewoon een vrouw van vlees en bloed, 

die een heel leven heeft geleden en bij wie dat 

lijden zich nu begint te uiten.  

 

17.15 uur: Locke 

Ivan Locke maakt een lange, nachtelijke rit om de 

vrouw die op het punt staat te bevallen van Ivans 

buitenechtelijke kind te helpen. Zijn vrouw en zijn 

zoon weten van niks en Ivans collega's moeten nu 

een enorme klus zonder hem proberen te klaren. 

Tijdens zijn autorit heeft het hij dan ook heel wat 

uit te leggen aan alle betrokkenen. 

 

Recensie: 

Dat er maar weinig nodig is, om een geslaagde film 

af te leveren wordt maar weer eens bewezen door 

het minimalistische ‘Locke’. De centrale 

performance van Tom Hardy aan het stuur zal bij 

menigeen blijven hangen en zorgt zodoende voor 

een autorit die je niet snel zult vergeten! 

Een intens meeslepend optreden van Tom Hardy 

laat zien waarom hij één van de meest gewilde 

acteurs is. 

 

19.30 uur: De Beentjes van St Hildegard 

(met Herman Finkers) 
Jan is al 35 jaar getrouwd met Gedda. Zijn vrouw 

houdt zóveel van hem dat hij er benauwd van 

wordt. Jan ontsnapt aan de overzorgzaamheid, 

wanneer hij in een verzorgingstehuis belandt. 

Tussen zijn demente medebewoners lijkt Jan zijn 

eigen stem terug te vinden, en dankzij een 

bevriende arts gaat hij als een vrij man door de 

achterdeur weer naar buiten. Maar hoe lang kan hij 

zijn vrouw ontvluchten? 

 

Recensie:  

De film is een perfecte mengeling van serieus 

drama en een luchtige komedie. De cast is prima, 

en het is verfrissend om een zich in het oosten van 

het land en in het Twents gesproken film te zien op 

het witte doek. 
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Gratis workshop 
Etiketten lezen en wegwijs worden uit 

verpakkingen. 
 

 

Wil je gezond eten dan begint het met het kopen 

van de juiste producten.  

 

Wanneer je de verpakkingen in de supermarkt 

bekijkt dan beloven ze van alles: 

 

Vetarm, zonder kunstmatige kleurstoffen, 

geen toegevoegde suikers, vol met vitamines. 

 

Dat moet wel gezond zijn toch? Echter in veel 

gevallen is dit niet het geval.  

 

Tijdens deze workshop leer je om de etiketten en 

de verpakkingen goed te lezen en te begrijpen.  

 

Deze workshop wordt gegeven door Yvonne 

Kasemier, gewichtsconsulent. In samenwerking 

met blue zone Bakkeveen. 

14 oktober van 19.30 tot 21:30 in de Dúnhoeke. 

Aanmelden voor de workshop kan via mail bij 

Yvonne Kasemier:  

info@massagepraktijk-equilibre.nl

 

  

mailto:info@massagepraktijk-equilibre.nl
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Nieuw speelgoed 

voor de 

donkere winterdagen 
                            

 

 

 

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: 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” 

 

 

7 okt.  ZIJN WE WEER OPEN uiteraard volgens de regels van de 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 vrijwilligers op te volgen.



26 

  



27 

Natoer Nijs 
September 2020 

 

Duidelijk te merken dat de herfst is aangebroken. 

Ochtendmist en druilerig weer. Ik kan dus rustig 

even wat schrijven….  

 

Gisteren, 27 september, de eerste Kepen 

overvliegend. De vogeltrek is al begonnen. 

Eigenlijk al eind juli, als de steltlopers, zoals 

Grutto, Kievit, Goudplevier, Ruiters en 

Strandlopers, al langzamerhand richting zuid 

trekken. Dat gaat in het najaar wat rustiger dan 

het voorjaar. Reden is dat de mannetjes in het 

voorjaar moeten zorgen voor een geschikte 

broedplek en of een vrouwtje moeten zoeken. Dat 

moet snel gebeuren, want wie een plek bezet zit 

safe.  

 

In het najaar is die drang er niet en kunnen de 

vogels zich “opvetten” om de lange reis naar het 

zuiden te doen. Je ziet dan op geschikte plekken 

veel steltlopers, bijgaande roofvogels, eenden (nog 

in ruikleed, het zgn. eclipskleed), meeuwen, 

zwaluwen en ook alweer diverse soorten 

zangvogels.  

 

Eind oktober, begin november is die trek ten einde, 

hoewel de laatste jaren het zwerfgedrag wel 

toeneemt. (Het wordt nauwelijks een echte winter 

meer). Gebeurt dat wel, dan zie je grote groepen 

ganzen, eenden, kieviten, wulpen etc. in razend 

tempo richting zuid trekken, de zgn. vorstrushes.  

 

Voor de lezer, let eens op de veranderende 

weersomstandigheden en het (vogel)gedrag. 

Daarnaast kan ook langzamerhand weer gezorgd 

worden voor de “kleintjes”, die naar de bewoonde 

wereld trekken op zoek naar voedsel. Natuurlijk is 

er meer te zien, zoals paddenstoelen, die in het 

najaar weer massaal groeien (het moet dan wel 

nattig zijn). Hierover straks iets meer.  

 

 

Waarnemingen 
Vogels 

Een Ransuil werd gefotografeerd in de ochtend 

door Hermien Noordman op de heide van 

Allardsoog. Ook riepen begin september (zeker 

twee) jonge Ransuilen in eiken vooraan de 

Foarwurkerwei. Bekend is dat er broedgevallen in 

het dorp of in de directe omgeving zijn geweest. 

Dit is heuglijk nieuws. De Ransuil gaat landelijk 

niet zo heel best. Misschien een reactie op de 

minder algemene Bosuil het laatste jaar. (zie het 

vorige natoernijs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ransuil 

 

Een groep van 7 Huiszwaluwen cirkelde enige tijd 

boven de Slotsingel op 26 september. Ze vlogen 

laag vanwege naderende regen, waardoor ook 

insecten lager gaan vliegen. Deze vogels zijn 

trekkers, die op reis zijn richting zuid. Ze blijven 

soms wat hangen op plekken waar voedsel is.   

 

 
Huiszwaluw 
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Overigens lijkt ook de Huiszwaluw in aantal en 

broedgevallen te verminderen. In ons dorp vast 

niet meer dan 10 nesten…(of heb ik wat gemist?). 

U kunt deze soort wat stimuleren door het 

ophangen van speciale zwaluwnesten. In een 

dierenspeciaalzaak of bij vogelbescherming wel te 

koop. Dit gaat overigens ook op voor de 

Gierzwaluw, die eveneens moeite heeft met het 

vinden van een geschikte broedplek. Onze huizen 

worden steeds moderner, geïsoleerder en 

moeilijker voor Gierzwaluwen (en vleermuizen) om 

ergens een gaatje te vinden waar zij kunnen 

broeden.  

 

Paddenstoelen 

Langs de vaart weer de nodige boleten, zoals 

Eekhoorntjesbrood, soms flinke exemplaren, 

maar ook de Groene Knolamaniet (zeer 

vergiftig). Meer Boleten, als Holsteelboleet, 

Koeienboleet, Berkenboleet, Kastanjeboleet etc. 

staan ook op geschikte terreintjes, zoals bermen 

met loofbomen, grasvelden enz.  Sommigen zijn 

goed herkenbaar, maar toch vaak lastig om te 

determineren.  

 

Tiny Groustra meldde op 27 september een Roze 

Spijkerzwam in de Slotplaats. Deze soort 

parasiteert op Koeienboleet.  

 

 
Roze Spijkerzwam 

 

Nog een parasiet is de Kostgangerboleet die 

parasiteert op (Gele) Aardappelbovist. Zoek dus 

deze soort op de bovisten. Dit is maar een zeer 

kleine greep uit de vele soorten die eigenlijk vlakbij 

ons dorp voorkomen. 

 

 
Kostgangerboleet 

 

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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Nestkastjes Nijefeansterwei 
 

Op 30 september hebben wij, drie vrijwilligers van 

de Natuerferiening, de nestkastjes die de 

gemeente ter beschikking had gesteld, weggehaald 

op de Nijefeansterwei in Bakkeveen. Meer dan 

driekwart van de nestkastjes is bewoond geweest! 

 

Helaas waren er nog maar 30 van de 50 

nestkastjes, de rest is weggehaald of door harde 

wind van de boom gewaaid. Ook waren veel 

kastjes door spechten aangetast. We troffen vooral 

veel oorwormen en pissebedden aan in de kastjes.  

 

De kastjes moeten allemaal gerepareerd worden, 

losse onderdelen. Na reparatie gaan ze nog voor de 

winter weer terug om te dienen als schuilplek. 

Ook waren niet alle broedsels uitgekomen; we 

vonden een paar dode vogels. 

Al met al een goed resultaat op een weg met 

weinig bewoning en in een streek waar veel 

roofvogels zijn. 

 

Hieronder enkele foto’s van de nestjes uit de 

kastjes.  

Vrijwilligers van de Nateurfereniging, 

Jappie v d Meulen, Jan Hendriks, Jouke Bouius. 
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Verslag van het uitstapje van de sociëteit 55+ 

16 september 2020 
 

Die middag vertrokken we ’s middags om kwart 

voor twee vanaf Het Ankerplak in auto’s naar 

Appelscha. Daar staat aan De Maden (Oud 

Appelscha) een voormalig kerkje en naast de kerk 

werd 3,5 jaar geleden een gebouw neergezet, waar 

een kunstenares in zit. 

 

We waren met 19 mensen, maar omdat de ruimtes 

in beide locaties niet zo groot waren, werd de 

groep in tweeën gesplitst. Na een uur wisselden we 

van locatie.  

 

De kunstenares, Mevr. Edith Benedictus streek 

hier 3,5 jaar geleden neer. Ze heeft hier een 

glasatelier. Ze maakt gebruik van Glasfusing. Dit 

is een gesmolten glastechniek waarbij stukjes of 

repen glas van dezelfde of verschillende kleuren 

samengevoegd worden door ze te versmelten. 

 

Edith had haar kunstopleiding gedaan aan de 

Academie Minerva in Groningen, maar voor de 

opleiding voor de techniek Glasfusing moest ze 

naar de Kunstacademie in Amsterdam. 

 

Edith maakt eerst een ontwerp op papier, daarna 

snijdt ze het glazen ontwerp. Het glazen ontwerp 

(soms klein, maar het kan ook heel groot zijn) 

komt in en oven van 3 m. lang en 60 cm. breed. 

Deze oven wordt heel langzaam verwarmd naar 

786° C. Op het moment dat wij in het atelier 

kwamen, was de oven aan het verwarmen. Het was 

er dan ook zeer warm.  

 

Het glas kan wel dagen lang in de oven blijven 

zitten. De kleuren vloeien daardoor in elkaar over, 

wat een schitterend effect heeft om naar te kijken.  

Als de oven naar 45° C is afgekoeld kan het glas 

eruit gehaald worden. 

 

Als het glas uit deze oven komt en het moet wat 

gebogen worden, gaat het in een tweede oven met 

allemaal bobbels, waar de temperatuur veel lager 

is, bijvoorbeeld 100° of 200°C.  

 

Edith levert haar kunst werken aan België, 

Duitsland en zelfs Rusland. 

 

Na deze uitleg konden we de kustwerken (grote en 

kleine met zeer mooie kleuren) bewonderen, die ze 

in de loop van de tijd gemaakt had. Ook buiten in 

de tuin staan de nodige kunststukken. 

Het was een lust voor het oog. 

 

Daarna werd er met de groepen gewisseld.  

 

In dit kerkje (De Trefkerk) dronken we koffie met 

een heerlijk stukje taart. 

Jasper Zijlstra vertelde ondertussen wat over de 

kerk. Het was heel vroeger een katholieke kerk, uit 

de 14e eeuw, gewijd aan de H. Nicolaas. In de 

toren hing een klok uit 1435. De toren kon de klok 

niet meer dragen en werd in 1844 gesloopt.  

Waarschijnlijk is toen de oorspronkelijke 

klokkenstoel gebouwd, waarin de klok uit 1435 nu 

nog hangt. De klokkenstoel is wel verschillende 

keren verbouwd. 

In 1880 ging de klokkenluidster in staking omdat 

ze niet genoeg betaald kreeg in turven. 

 

Later werd het een protestantse kerk, die in 1903 

afbrandde. Toen is deze Trefkerk gebouwd. 

De eerste die op het kerkhof werd begraven was in 

1776, de laatste begrafenis vond plaats in 1940. 

Vroeger werden aan de ene kant van de kerk de 

arme mensen begraven en aan de andere kant van 

de kerk de mensen met wat meer geld. 

 

Het Baarhuisje werd gebruikt om mensen met 

besmettelijke ziektes op te baren, ook zwervers 

werden er opgebaard en veldwachters. 

 

De kerk is nu al lang niet meer in gebruik en wordt 

gebruikt als vergaderruimte, trainingen. 

Ook beschikt de Trefkerk over een Bed en 

Braekfast. 

 

Het was een heel gezellige middag en een aanrader 

voor iemand, die een bezoekje wil brengen aan 

beide locaties. 

 

Onze volgende middag is op woensdag 14 

oktober 2020. Aanvang 14.00u in Dúndelle. 

We spelen dan Bingo en Willem Dolstra zal ons 

wat mooie dia’s laten zien van Bakkeveen. 

 

Tot ziens op 14 okt. 

 

Bent u nog nooit op onze sociëteits-middag 

geweest en wilt u de sfeer eens proeven?. Kom 

eens een keer kijken! U bent van harte welkom. 

 

Vr.gr. Heika 
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UITVAARTVERENIGING 

 

Blauhús 21 

9243 KM  BAKKEVEEN 

IBAN:   NL 08 RABO 0305 1001 22 
 

 

 

I.V.M. corona uitgestelde  ledenvergadering 2020 
Agenda  

Datum:   maandag 19 oktober 2020 
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats:  MFC Dúndelle, Mjûmsterwei 16 te Bakkeveen 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda  

3. Notulen vorige vergadering 

4. Verslag penningmeester 

5. Verslag kascommissie  

6. Jaarverslag voorzitter 

7. Mededelingen 

8. Financiën   

9. Vermogensbeheer  

10. Lichtjestocht  

11. Wisseling bestuur: 

Aftredend: J.Jagersma (niet herkiesbaar) 

Nieuw bestuurslid: Willem Nicolai 

Er hebben zich in de geldende tijd geen andere kandidaten gemeld. 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

In verband met corona: 
Als u gebruikt maakt van deze uitnodiging, graag aanmelden via mailadres 

delaatsteeerbakkeveen@gmail.com 
De lichtjesavond gaat om deze reden niet door. 

  

mailto:delaatsteeerbakkeveen@gmail.com


36 

Collecteweek Bakkeveen 

 

 

Belangrijk nieuws over de collecteweek. 

Voor u als inwoner van Bakkeveen is dit geheel 

nieuw dat er maar één keer een collectant aan de 

deur komt.   

In de week van 18 t/m 24 oktober is de 

gezamenlijke collecteweek in Bakkeveen en dan 

kunt u een collectant verwachten die collecteert 

voor 14 goede doelen. 

 

Hoe krijgt de collecte vorm 

In het weekend voor de collecteweek valt er een 

envelop bij u in de brievenbus. In deze envelop zit 

een invulformulier waarop u uw donatie kunt 

invullen. U doet het formulier samen met uw 

donatie terug in de envelop en plakt deze dicht. 

Aan het eind van de collecteweek komt een 

collectant de envelop weer ophalen in een 

verzegelde emmer. De collectant zorgt dat de 

emmer terugkomt bij de organisatie van de 

collecteweek. Zij handelen het verder af met de 

deelnemende fondsen en goede doelen. Alle 

informatie en regelementen zijn terug te vinden op 

www.bakkeveen.nl/collecteweek  

 

Deze fondsen en goede doelen doen mee bij 

de collecteweek  

Hier is in het kort informatie over de deelnemende 

fondsen en goede doelen. Voor meer informatie en 

hun werk kunt u terecht op hun website.  

 

Hersenstichting 

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen 

gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen 

en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken 

voeren zij onderzoek uit, geven voorlichting en 

voeren vernieuwende projecten uit. Door kennis te 

verzamelen en te delen, kunnen meer mensen 

worden geholpen. 

Voor meer informatie: www.hersenstichting.nl 

 

Amnesty Internationaal 

Amnesty voert actie voor een wereld waarin 

respect heerst voor alle mensenrechten van alle 

mensen, waar ook ter wereld. 

Voor meer informatie: www.amnesty.nl 

 

Reuma Nederland 

De sleutel om reuma de wereld uit te helpen is 

wetenschappelijk onderzoek. Reuma Nederland is 

de belangrijkste financier van onafhankelijk 

wetenschappelijk reuma-onderzoek in Nederland. 

Ook draagt ReumaNederland bij aan betere 

behandelmethoden en geven zij voorlichting over 

reuma.  

Voor meer informatie: www.ReumaNederland.nl 

 

Hartstichting 

De Hartstichting en Stichting Hartekind steken 

samen € 3 miljoen in nieuw groot onderzoek naar 

het eerder herkennen en beter behandelen van de 

gevolgen van aangeboren hartafwijkingen. Het doel 

is dat meer mensen met een bouwfoutje in hun 

hart gezond oud worden. 

Voor meer informatie: www.hartstichting.nl  

 

http://www.amnesty.nl/
http://www.hartstichting.nl/
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Kinderhulp 

Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Met 

gelijke kansen voor de toekomst. Eén dag zonder 

zorgen. Steun kinderen in armoede. Een fiets, 

warme winterjas, zwemles of zelfs een gevulde 

broodtrommel… Voor de 300.000 kinderen die in 

Nederland in armoede opgroeien is dit niet 

vanzelfsprekend. 

Voor meer informatie: www.kinderhulp.nl  

 

Longfonds 

Mede met uw steun proberen onderzoekers binnen 

5 tot 7 jaar kapot longweefsel bij patiënten met 

COPD te herstellen. 

Voor meer informatie: www.longfonds.nl 

 

Epilepsiefonds 

In Nederland leven 200.000 mensen met epilepsie. 

De aandoening is op dit moment nog niet te 

genezen. Het Epilepsiefonds financiert onderzoek 

om de genezing van epilepsie zo snel mogelijk 

dichterbij te brengen 

Voor meer informatie:  www.epilepsiefonds.nl   

 

KWF 

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met 

kanker. De gevolgen zijn vaak overweldigend. Als 

je het zelf hebt. Maar ook als je iemand kent met 

de ziekte. Voor al die miljoenen mensen maken we 

al ruim 71 jaar het verschil. We zetten ons in voor 

initiatieven die mensen verder helpen. Dat 

betekent niet alleen kanker bestrijden maar ook 

maken wij ons hard voor een beter leven met 

kanker. 

Voor meer informatie: www.kwf.nl 

 

Prinses Beatrixspierfonds 

In Nederland lijden ruim 200.000 mensen aan een 

spierziekte.  Sommige zijn dodelijk, sommige zijn 

erfelijk, ze hebben allemaal een verlammend effect 

op de spieren. Een ziekte die spieren aantast, tast 

het hele lichaam en daarmee ook het hele leven 

van een persoon aan. Het Prinses Beatrix 

Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek 

naar genezing en naar verbetering van de kwaliteit 

van leven van patiënten. 

Voor meer informatie: 

www.prinsesbeatrixspierfonds.nl  

 

Rode Kruis 

De opbrengst van de collecte komt geheel ten 

goede aan lokale projecten van het Rode Kruis in 

Friesland. Er is gekozen voor het ontwikkelen en 

aanschaffen van materialen voor verschillende 

projecten, zoals Red Cross Quest, 

reanimatiecursussen, Kind Onder Vuur en Break 

the Silence Disco. 

Voor meer informatie: www.rodekruis.nl 

 

Nierstichting 

De gemiddelde wachttijd voor een donornier is 3 

jaar. Voor veel mensen die wachten op een 

donornier komt die te laat. De Nierstichting wil dat 

meer mensen met nierfalen tijdig en het liefst 

voordat de dialyse start, een donornier krijgen. Het 

geeft nierpatiënten hun leven terug. 

Voor meer informatie: www.nierstichting.nl 

 

Nederlandse brandwonden stichting 

De brandwonden stichting gaat voor de beste 

brandwondenzorg aan patiënten met de hoogst 

mogelijke kwaliteit van leven en de meest 

effectieve preventie. 

Voor meer informatie: 

www.brandwondenstichting.nl 

 

Alzheimer Nederland 

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel 

hebben 270.000 mannen en vrouwen in Nederland 

de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van 

dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn 

naar een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte 

te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen 

de familie- of vriendenkring. Alzheimer Nederland 

wil zich – samen met zo veel mogelijk anderen – 

voor hen inzetten.                                 

Voor meer informatie:  

www.alzheimer-nederland.nl  

 

Leger des Heils 

Het Leger des Heils is vaak het laatste vangnet 

voor mensen in problemen. De deuren van de 

buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan open 

voor iedereen. Er worden wekelijks inloopochtend, 

maaltijden en activiteiten georganiseerd. Het Leger 

des Heils krijgt geen subsidie. 

Voor meer informatie: www.legerdesheils.nl 

 

De organisatie van de collecteweek hoopt op een 

mooi resultaat voor de deelnemende fondsen en 

goede doelen. Het eindresultaat maken wij zo snel 

mogelijkheden bekend op de site van Bakkeveen 

en in de Slûswachter. 

 

Voor vragen kunt u mailen naar 

collecte@bakkeveen.nl of  

bellen naar 06 4353 9992 

Bestuur stichting collecteweek Bakkeveen 

www.bakkeveen.nl/collecteweek 

  

http://www.kinderhulp.nl/
http://www.longfonds.nl/
http://www.epilepsiefonds.nl/
http://www.kwf.nl/
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/
http://www.rodekruis.nl/
http://www.nierstichting.nl/
http://www.brandwondenstichting.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.legerdesheils.nl/
mailto:collecte@bakkeveen.nl
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Vrouwen van Nu 
 

 

Het seizoen van de Vrouwen van Nu startte op 2 

september met een koffieochtend in Dúndelle. Gast 

was Erna Jansen, die boeiend vertelde over haar 

werk als uitvaartverzorger. Zie eventueel 

ook www.jansenuitvaartzorg.nl  

 

De eerste echte ledenavond vond plaats op 

donderdag 17 september. Een leuke doe-avond. 

Onder leiding van Sieta Modderman met assistentie 

van Truus Witteveen werden we ingewijd in de 

geheimen van Origami. 

  

Opdracht: een kraanvogel maken.  

De sfeer was prima en het resultaat viel (na hier en 

daar enig geworstel) niet tegen!  

De zaal was beide keren uitstekend coronaveilig 

ingericht.  

 

Petra de Jong vervangt momenteel Mary Veenstra 

als voorzitter, die het vanwege ziekte een tijdje 

kalm aan moet doen. 

 

Vrouwen van Nu Bakkeveen doet dit jaar 

ook weer mee aan de Rabo Club Support 

actie en mensen die lid zijn van de 

Rabobank kunnen op ons stemmen. 

Stem op de Vrouwen van Nu, 

Bakkeveners !   
 

Bij voorbaat onze dank. 

Petra de Jong 

  

http://www.jansenuitvaartzorg.nl/
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Gymnastiekvereniging Kwiek 

 

Kwiek is weer gestart met een serie gym 

en turnlessen voor de jeugd. 

Op maandag van 15.15  tot 16 uur is er 

peuter/kleutergym voor de jongens en 

meisjes van 2, 3, 4 jaar. 

Van 16 uur tot 16.45 kunnen de kinderen van 

5 t/m 8 jaar actief bezig zijn met gym en 

turnen, en dat allemaal onder leiding van juf 

Dineke en juf Laurien in de gymzaal. 

  

Om de jongere kinderen nog wat te helpen, is 

er dit seizoen de hulp van 2 grotere meiden 

uit groep 7: Lisa en Elise (zie pag 13).  

 

Ook de ouderengym is in september weer 

begonnen. Op maandagavond van 19 tot 20 

uur en dinsdagochtend van 9 tot 10 uur.  

 

Wij krijgen nog regelmatig de vraag of het 

free runnen nog terugkomt. Tot op heden 

hebben we nog geen docent gevonden helaas.  

Mocht u wat weten, dan horen wij dat graag! 

gymverenigingkwiek@outlook.com  

  

mailto:gymverenigingkwiek@outlook.com
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  Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen, 0516-541777 

 
Kinderboekenweek 
 
Op woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. Op onze school wordt deze 
week extra aandacht besteed aan lezen en boeken rondom het thema ‘Vroeger’.  
Ook worden er lessen gegeven die aansluiten bij dit thema. 
Alle leerkrachten hebben een recensie geschreven van hun lievelingsboek. Ook hangen er 
jeugdfoto’s van de juffen en meesters, de kinderen moeten dan raden wie er op de foto’s 
staan.  
Het wordt een leuke week vol leesplezier.  
 
 
 
 
 

 
Schrijfster op school  
 
Vrijdag 9 oktober krijgen we bezoek van de 
kinderboekenschrijfster Lida Dijkstra. Zij heeft veel mooie 
kinderboeken geschreven, waaronder ook veel Friese 
kinderboeken. 
Op onze school wordt er naast het voorlezen in 
Nederlandstalige boeken ook regelmatig voorgelezen uit 
Friestalige boeken. Op deze manier wordt de taalontwikkeling 
van de kinderen extra gestimuleerd.  
 

 
 
Voorlezen 
 

Zoals de meeste mensen wel weten, is voorlezen belangrijk voor de taalontwikkeling van 
kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter presteren op school als ze elke 
dag worden voorgelezen. Door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe 
woorden, het vergroot hun woordenschat en taalbegrip. Daarom is ook ons advies aan alle 
ouders en grootouders; om te blijven voorlezen aan kinderen, ook in de hogere groepen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

Muziekimpuls 
  

Op woensdagochtend om half twaalf hoor je in 

verschillende lokalen vrolijke klanken. Twee jaar terug 

hebben wij subsidie gekregen om ons muziekonderwijs nog 

meer te versterken. Wij zijn toen in de groepen 4 en 5 

gestart met Algemene Muzikale Vorming. Dit als 

voorbereiding op het schoolorkest. In deze lessen leren de 

leerlingen nootlezen, ritmes spelen en vooral ook genieten 

van het maken van muziek. De groepen 6, 7 en 8 spelen 

samen in het schoolorkest. Dit schooljaar was er wel een 

probleem, want er was geen drummer. Gelukkig zag de 

muzikale Jesse Algra het wel zitten en hij pakte de 

drumstokken zonder moeite op. 

  

Fryske berneboekeskriuwster Lyda Dijkstra 
  

Lyda Dijkstra wie op moandei 21 septimber yn de groepen 

3/ 4 en 5/ 6 mei in koffer fol ferhalen. Se fertelde oer har 

eigen boeken en yn groep 3/ 4 lies se in prachtich  ferhaal 

foar út in printeboek. Ek learde  Lyda de bern hoe’t se self in 

ferhaal meitsje kinne en liet se sjen hoe’t in boek makke 

wurdt by de drukker. Yn groep 5/ 6 lies se foar út ‘Skattich’. 

Lyda fertelde dat dit boek yn in protte talen fertaald is, sels 

yn it Sjinees. De bern mochten hjirnei fragen stelle en 

fregen ûnder oaren wêr’t  Lyda har ynsperaasje wei hellet 

om boeken te skriuwen. 

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!” 
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Doarpstún 
Gratis stokrozen voor de bewoners aan de Tjerkewal, Mandewyk en Houtwal 

 

De stokrozen zijn kadootjes van Doarpstún 

Bakkefean. Elk jaar worden in Bakkeveen een of 

meerdere straten letterlijk in de bloemetjes gezet 

en hoera dit jaar zijn dat dus ook de bewoners aan 

de Tsjerkewal, Mandewyk tot aan Mandefjild en 

Houtwal. 

 

Dit alles om te zorgen voor meer biodiversiteit en 

kleur in het dorp. 

  

Maandag 28 oktober werden de eerste stokrozen 

aan buurtbewoners uitgedeeld. De vrijwilligers en 

de jonge planten werden met open armen 

ontvangen en al heel snel waren de "doarpstun 

vrijwilligers" al hun planten kwijt. Hier en 

daar werden ze al meteen in de tuin geplant. 

   

Wij gaan zorgen voor meer nieuwe stokrozen en 

komen in oktober langs bij de andere buurt 

bewoners die nog geen gratis stokrozen hebben 

kunnen planten. 

 

Verder hebben we mooie bloemenperken bij de 

Mande, de Merskenkamp en de Alvalan aangelegd.  

 

Wie wil ons ondersteunen bij het wieden? Af en toe 

moet er gewied worden tot de perken zijn 

dichtgegroeid.  

Meld je aan bij een van onze vrijwilligers. Samen 

gaan we voor een mooi Bakkeveen. 

   

Aaltje van Velde, Roelie Dijk, Annemarie Bongers, 

Laura Teeuwen, Dick Bergsma en Geert Louwes  

(vrijwilligers van Doarpstún Bakkefean) 
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Peutergroep Bakkeveen 
 

Op 17 augustus is de peutergroep net als de scholen 

weer begonnen. Na een vakantieperiode moet 

iedereen weer even wennen. Intussen is dat gelukt 

en gaan we allemaal heerlijk ons gang.  

 

We zijn gestart met het thema weer. Wat voor weer 

is het vandaag? Is er zon of regen? We hebben hier 

over gezongen en boekjes over gelezen. We zijn nu 

bezig met het thema: Kinderboekenweek: En Toen?  

 

Wij hebben gekozen om vooral de ridders en 

prinsessen aanbod te laten komen. We doen 

activiteiten en leren een nieuw lied: 

Hop, hop, hop, hop hop 

2 ridders in galop, 

Ze komen bij de torenpoort 

Klop, klop, heb je óns gehoord 

hop, hop, hop, hop, hop 

2 ridders in galop.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Spelenderwijs 
Op 1 oktober is het nieuwe VVE (voor en vroegschoolse educatie) beleid 

Spelenderwijs gestart. Door de invoering hiervan hebben we vanaf 1 

oktober nieuwe openingstijden. De kinderen beginnen dan om 8.15 uur 

en worden om 12.15 opgehaald. Dit beleid heeft de gemeente in 

samenwerking met de peutergroepen en scholen gemaakt.  

 

Voor de start van dit beleid hebben alle peuterlocaties die een VVE 

aanbod hebben een cadeau van de gemeente gekregen. Reuze 

interessant om samen te openen en te ontdekken wat je ermee kan.  

 

 

Nieuwe peuters aanmelden voor de peuteropvang. 

Heeft u ook een peuter die wil spelen en ontdekken bij onze peutergroep, 

peuters kunnen vanaf 2 jaar worden geplaatst.  

Aanmelden kan via www.kinderopvangesther.nl .  

 

 

Contact gegeven 

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Esther 

Russchen: kinderopvangesther@outlook.com 

  

http://www.kinderopvangesther.nl/
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Kerkdiensten van ’t Keningsfjild 

 
Datum  Tijd  Voorganger  Soort dienst    locatie 

4 okt 09.30 uur ds Jak. Verwaal gangbare dienst met KND/Jeugd De Mande Bakkeveen 

11 okt 09.30 uur ds Jak. Verwaal Heilig Avondmaal   De Mande Bakkeveen 

18 okt 09.30 uur ds Jak. Verwaal anders-dan-andersdienst  De Mande Bakkeveen 

25 okt 09.30 uur nog niet bekend gangbare dienst   De Mande Bakkeveen 

1 nov 09.30 uur ds Jak. Verwaal gangbare dienst met KND/Jeugd De Mande Bakkeveen 
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Schakers opgelet ! 
 

De (schaak)kop is er af in Wijnjewoude … 
 

Schaakclub Bakkeveen (en omstreken) is weer 

voorzichtig van start gegaan met de interne 

competitie. Dat schaken in dit deel van Friesland 

noch steeds populair is blijkt wel uit het feit dat we 

nu al vier nieuwe aspirant leden mochten 

begroeten.   

 

Met veel enthousiasme maar wel op meer (en 

gepaste) afstand dan normaal hebben schakers uit 

alle delen van de regio de schaakstukken weer 

laten spreken. De eerste twee competitierondes 

lieten meteen al een aantal partijen zien die op het 

scherp van de snede werden gespeeld. Prachtige 

zetten en mooie combinaties werden afgewisseld 

met slechte stellingen of zelfs blunders. Kortom 

typisch gezellig schaakavondjes met eerst veel 

koffie en later andere versnaperingen! 

 

Er wordt overwogen om dit seizoen niet alleen om 

het kampioenschap te spelen maar ook om de 

eerste en tweede plaatsen in 2 of 3 subgroepen, 

ingedeeld naar speelsterkte. Op die manier zijn er 

voor meerdere 

spelers extra uitdagingen om voor te strijden. 

 

Nieuwe leden zijn uiteraard nog steeds van harte 

welkom, zowel beginners, gevorderden en 

meesters! Bij voldoende belangstelling kan er ook 

schaaktraining worden gegeven.  

 

Dit seizoen wordt er gespeeld in het gebouw de 

Driehoek, Merkebuorren 3 in Wijnjewoude. Er 

wordt uiteraard gespeeld met in acht neming van 

de regels zoals die zijn opgesteld door het RIVM, 

de sportbond NOC-NSF en de Koninklijke 

Nederlandse Schaakbond. 

 

Voor meer informatie kunt u naar de website gaan:  

• www.schaakclub-bakkeveen.nl   

• of een email sturen naar  

info@schaakclub-bakkeveen.nl,   

• of direct contact opnemen met Jasper Zijlstra 

(06-23829269). 
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IRIS praktijk voor natuurgeneeskunde 
 

Geen open dag in de praktijk vanwege u weet 

wel, maar wel een middag per maand 

waarin u met mij kunt kennismaken en 

vragen kunt stellen. 

  

Ik zet een lekkere pot thee in de praktijk en u 

kunt met mij (video)bellen. Het lijkt me leuk 

als u ook een kopje thee erbij neemt en dan 

opbelt. 
 

Ik maak graag kennis met u. 

 

Vrijdagmiddag 9 oktober van 14.00 tot 17.00 

uur, tel. 06-30409635 of via WhatsApp 

 

Ik ben dan in de praktijk in Beetsterzwaag.  

 

Hartelijke groet, Tineke Bruinsma 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Oktober 2020, nr. 8 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

 

Covid 19: Verkeert de wereld in een crisis? 
 

Ook in vroeger tijden deden zich gebeurtenissen 

voor met grote gevolgen voor de wereld. Een crisis 

komt nooit alleen, en heeft altijd gevolgen op heel 

verschillende terreinen. 

 

Op 8 juni 1783 was er een uitbarsting van de 

vulkaan Lakigigar op IJsland die voortduurde tot 7 

februari 1784. Op IJsland werd een gebied van 565 

km2 bedekt met een metersdikke laag lava. Door 

de uitstoot van fluor en zwavelhoudend gas wilde 

niets meer groeien, er kon ook niet gehooid 

worden. Drie kwart van het vee stierf. Een groot 

deel van de bevolking emigreerde naar Noord-

Amerika. 

 

Het Noordelijk halfrond werd in een waas van mist 

gehuld, waardoor de temperatuur wereldwijd 

ongeveer één graad Celsius daalde. Er was zure 

regen en er waren misoogsten. In de warme zomer 

van 1783 waaide de wind geruime tijd naar het 

zuidoosten, waardoor een wolk met zwaveldioxide 

en zwavelzuur zich over West-Europa verspreidde, 

tot in Praag. De schatting is dat alleen al in Groot-

Brittannië 23.000 mensen overleden door de 

gifwolk. 

 

Deze vulkaanuitbarsting wordt gezien als een van 

de oorzaken voor de strenge winters van 1783-

1784 en van een paar daarop volgende jaren 

(1788-1789 en 1794-1795). 

  

In die periode (van 1780 tot 1784) voerde 

Nederland ook nog zijn vierde Engelse zeeoorlog 

met Engeland. Het was ook de tijd van de 

patriottenbeweging. Die groeide in Nederland uit 

tot een oorlog tussen patriotten en orangisten. 

Toen in 1887 de patriotten de Pruisische 

echtgenote van stadhouder Willem V bij 

Goejanverwellesluis aangehouden hadden, vielen 

de Pruisische troepen Nederland binnen en 

herstelden Willem V in zijn functie en zijn eer. 

Frankrijk greep niet in maar bood wel onderdak 

aan gevluchte patriotten. 

  

De hongersnoden in deze jaren worden gezien als 

de directe aanleiding voor het uitbreken van de 

Franse revolutie in 1789. Een paar jaar later, in de 

strenge winter van 1794-1795, was het voor de 

Franse troepen onder leiding van Pichecru een 

koud kunstje om de bevroren rivieren over te 

steken en Nederland te bezetten. 

Enkele jaren lang werd geëxperimenteerd met 

patriottisch bestuur totdat in 1806 Napoleon zijn 

broer Lodewijk benoemde tot Koning van 

Nederland. In 1814 werden de Franse troepen uit 

Nederland verdreven en werd DE zoon van de 

laatste stadhouder Willem V als koning Willem 1 

geïnstalleerd.  

 

In de voorbije jaren had Europa ervaren hoe 

moeilijk het was om de voedselvoorziening op peil 

te houden en voedseltekorten te voorkomen. En 

dat leidde ertoe dat er nieuwe ideeën werden 

ontwikkeld over hoe de economie zou moeten 

worden ingericht. Je kunt het zien als het begin 

van de wetenschap van de economie. Er werd toen 

nog uitgegaan van de bestaande “natuurlijke“ 

ordening: verschillen tussen rijk en arm en 

machtsverschillen binnen een samenleving werden 

nog vanzelfsprekend geacht. Het vergroten van de 

landbouwproductie werd gezien als de enige 

manier om de welvaart in landen te vergroten en 

armoede en honger te bestrijden. De ontginning 

van woeste en braakliggende gronden – zowel  
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binnen Europa als daarbuiten - zou de motor 

moeten worden voor vergroting van de welvaart. 

Dit Europese streven heeft zijn stempel gezet op 

de ontwikkeling van landen in alle werelddelen.      

 

Johannes van den Bosch (een beroepsmilitair, die 

in Indië dienst gedaan had, raakte landelijk bekend 

toen hij in 1817 een “Verhandeling over de 

mogelijkheid, de beste wijze van invoering en 

de belangrijkste voordelen eener algemeene 

armeninrichting in het rijk der Nederlanden, 

door het vestigen eener landbouwende 

kolonie in deszelfs Noordelijke gedeelte” 

schreef: een blauwdruk voor het ontwikkelen van 

de Maatschappij van Weldadigheid. Een jaar later 

publiceerde hij ook nog een verhandeling over de 

vraag hoe de welvaartsontwikkeling in de koloniën 

(Indië en de Antilliaanse eilanden en Suriname) 

zou moeten worden aangepakt. Zijn ideeën kregen 

van veel kanten steun in Nederland. Het waren 

grote ideeën die grote gevolgen zouden krijgen.  

 

De landbouwkolonies in Frederiksoord en 

Veenhuizen, de ontginningen van het Mandefjild en 

de Biskop, maar ook de overal in Friesland 

verspreidde buurtschappen, die de naam P.W. 

Janssenstichting dragen, kunnen als de vruchten 

van dit beleid worden beschouwd. Ik schreef 

hierover al in de Slûswachter van september.  

 

Of de corona-crisis ook zulke grote gevolgen voor 

de mensheid met zich mee zal brengen zal nog 

moeten blijken. De mondiale crisis die voortkwam 

uit een vulkaanuitbarsting was van “natuurlijke” 

oorsprong. De revoluties en de oorlogen die eruit 

voortkwamen waren het gevolg van menselijk 

handelen. Met de kennis van nu moeten we 

constateren dat het vooral menselijk handelen op 

veel terreinen is dat het ontstaan en de 

verspreiding van het corona-virus heeft mogelijk 

gemaakt. Het ligt voor de hand dat de aanpak van 

het probleem in veranderingen in het menselijk 

gedrag moet worden gevonden.    

 

Een deel van deze informatie vond ik terug in een 

biografie “De kolonieman, Johannes van den 

Bosch, 1780 – 1844, volksverheffer in naam van 

de koning“ van Angelie Sens. Het was een feest 

om dit boek te lezen.  

 

Volgende maand hoop ik weer wat informatie te 

kunnen geven over de activiteiten met en voor 

onze leden. 

 

Fred Hoogenboom

   

 

Maandelijkse fotosessie 
 

Dinsdag 29 september was de eerste “foto”-

bijeenkomst van het seizoen 2020-2021. We 

waren in totaal met 13 personen. Bij waren meer 

dan verwacht gegeven de corona-omstandigheden 

en de toespraak van Rutte op de voorgaande 

avond. De stoelen in Dunhoeke “ver” uit elkaar en 

ramen tegen elkaar open voor de ventilatie. 

  

We hebben ons maar met 1 onderwerp 

beziggehouden: de ca 20 foto’s van De Brink in de 

juiste volgorde zetten. Het is niet helemaal gelukt, 

maar we zijn er wel grotendeels uit. De oudste foto 

moet van ongeveer 1890 zijn. De Brink staat dan 

nog vol met bomen en wordt ’t Hiem genoemd. 

Even na 1900 zijn de bomen gekapt en rond 1915 

(jaartal weten we niet precies) is de 

karakteristieke witte woning op De Brink gebouwd. 

En waarom wit? De stenen van de oude woning die 

er stond schijnen ervoor gebruikt te zijn en het 

witte pleisterwerk moest de oude stenen 

verbloemen.  

 

De eerstvolgende bijeenkomst: dinsdag 27 

oktober om 13:30 uur in Dúnhoeke. Toegang 

gratis. 
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Sport in Opsterland vanaf nu herkenbaar 

als 

Beweegteam Opsterland 
 

Sport in Opsterland is vanaf nu Beweegteam 

Opsterland. Hetzelfde team maar dan in een 

nieuw en herkenbaar jasje. De 

buurtsportcoaches Luca, Geerte, Jasper, 

Jeltse en Melis maken onderdeel uit van 

Beweegteam Opsterland.  

 

Nieuwe huisstijl  

Beweegteam Opsterland heeft naast een nieuwe 

naam ook een nieuwe website en huisstijl: op 

www.beweegteamopsterland.nl kunnen 

inwoners en partners alle activiteiten vinden van 

het team.  

 

Een nieuwe website zorgt ervoor dat het 

Beweegteam beter bereikbaar is en de activiteiten 

meer zichtbaar zijn voor inwoners en partners in 

de gemeente.  

 

 

 

De nieuwe huisstijl van Beweegteam Opsterland is 

fris, sterk, dynamisch en herkenbaar. Met 

herkenbare kleuren en dynamische vormen 

herkennen inwoners en partners het Beweegteam 

dat voor alle inwoners van Opsterland in beweging 

is.  

 

Over Beweegteam Opsterland  

Alle inwoners van Opsterland met plezier in 

beweging; dat is de missie van Beweegteam 

Opsterland! We ondersteunen sportverenigingen, 

het onderwijs, organiseren sport- en 

beweegactiviteiten en werken samen met partners 

– provinciaal en in de gemeente – zodat sporten 

en bewegen voor iedereen in de gemeente 

mogelijk is!  

Beweegteam Opsterland maakt onderdeel uit van 

Sport Fryslân. 

 

  

http://www.beweegteamopsterland.nl/
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Afscheid 

 

Hallo allemaal, 
Met ingang van het nieuwe seizoen ben ik gestopt 

met bundelen van wat eerst het Klupblad heette en 

later de Slúswachter. Ik heb het 24 jaar gedaan. 

Toen ik begon was ik 61 en nu 84. Samen met 

mijn man Jan Jongstra was het 1996 toen we met 

onze maandelijkse activiteit begonnen. De laatste 

10 jaar ben ik alleen. Bij het bundelen aan de 

lange tafel in de voetbalkantine heb ik altijd tussen 

Hinke en Huub gezeten. 

 

 

 

Al die tijd heb ik de dorpskranten ook bezorgd bij 

oud-Bakkevensters in de Lijte in Ureterp. Het was 

leuk om deze oud-Bakkeveensters maandelijks te 

ontmoeten en kort bij te praten. Nu ben ik deze 

zomer zelf verhuisd naar een aanleunwoning in De 

Lijte, nummer 76.  Mijn zoon Aljo brengt de 

Slúswachter bij mij in Ureterp, zodat ik ze nog 

steeds kan bezorgen.  

Bedankt voor de mooie tijd! 

 

Henny Jongstra-Vos,  

Leijteplein 76,  9247 ES Ureterp

 

Minne dei 

Neat wat my hjoed goed slagje wol, ‘k sit oeral yn betize. 

Want och, myn holle sit sa fol, ik fiel my in ferliezer. 

Neat wat yn my in útwei fynt, ’t sit fêst, it bliuwt mar sitten. 

Dy tinzen binne sa ’t it skynt net maklik los te litten 

Neat wat ik noch betinke kin, ik lit my mar wat driuwe, 

’t Is krekt oft ik mysels net bin, ik kin it hast net leauwe. 

Neat wat my hjoed út hannen komt, Ik sit mar wat te sitten, 

Ik sil mar ris in eintsje om, ik soe it oars net witte. 

Sa rin ik hjir no bûtendoar, ik waai wer skin fan binnen. 

In frisse noas, dat fielt al oars, it docht my goed, dat rinnen. 

Niiskrekt hie ik alhiel gjin moed, ik koe it nearne fine. 

No fiel ik my wer sterk en goed, de sinne kin wer skine! 

Beret pak ik de tried wer op, ik meitsje koarte metten. 

Net langer min, net langer slop, dy sleauwens is fergetten. 

Appie, út Tûzen dagen. 

It wy dizze moanne fan tapassing. 

  

Himmelploeg 
De Himmelploeg wordt eigenlijk 

al jaren geconfronteerd met veel 

lege bierblikjes langs de Nije 

Feansterwei. Het zijn steeds 

blikjes van hetzelfde (goedkope) 

merk.  

 

De blikjes liggen vrijwel allemaal 

tussen de kruising met de vaart 

en de boerderij van fam. 

Cornelissen. Altijd aan de 

linkerkant tussen de bramen, in 

de sloot en soms ook in het 

weiland. Vooral dat laatste is ook 

nog gevaarlijk als het gras 

gemaaid wordt en de kapotte 

blikjes in de koeienmaag komen. 

Je moet er niet aan denken. 

 

Er is afgelopen maanden 2x een 

foto op bakkeveen.nl geplaatst 

van aangetroffen bierblikjes. Eén 

van die foto’s heeft ook het 

nieuwsprogramma van Omrop 

Fryslân gehaald.  

Het blijkt dat er recent blikjes 

van hetzelfde merk ook langs de 

Nije Drintsewei zijn aangetroffen. 

 

Wie helpt de verslaafde drinker? 
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Vlooienmarkt 

 
Een marktjaar van meevallers en tegenvallers. In 

het voorjaar was de verwachting dat de eerste pas 

in september zou kunnen worden gehouden. Eind 

juni werd bekend dat evenementen zoals 

openlucht vlooienmarkten vanaf 1 juli onder 

voorwaarden weer mogelijk waren. Dat betekent 

snel de schakelaar omzetten en alles nog snel 

regelen. Grootste merkbare verandering is het 

moeten reserveren voor een standplaats. Maar dat 

had op de eerste markt een vervelend neveneffect. 

Er waren 350 standhouders toegestaan en die 

waren er ook. Maar er was publiek voor 500 en 

meer standhouders. Hierdoor werd het op 

sommige plaatsen wat aan de drukke kant. 

Daarom de volgende markten het aantal 

standhouders opgevoerd. Ook aan aandachtspunt 

was het aantal beschikbare en voortdurend schoon 

te houden toiletten. Dat heeft Dundelle goed 

opgelost. De toiletten in de gymzaal en 

voetbalkantine bleven gesloten.  

  

De paden tussen de stands waren extra breed: 

minimaal 5 meter. Hierdoor geen stands langs het 

voetpad Mjûmsterwei van scholen naar Dundelle-

plein en ook op het plein zelf werden alleen maar 

de parkeervakken gebruikt. Door de brede paden 

kwamen we met 500 standhouders al ver de 

weilanden in. Controleurs van de gemeente en 

politie vonden alles goed geregeld en hadden 

nauwelijks opmerkingen. Natuurlijk gingen mensen 

wel eens kortstondig te dicht bijelkaar staan, maar 

dat was dan ieders eigen verantwoording. Wel 

werd later de regel toegevoegd dat er 4,7 m2 

beschikbaar moest zijn per bezoeker, zodat men 

goed in staat was zich aan de 1½ meter te 

houden. Dat was bij ons gemakkelijk haalbaar. 

  

Dus een meevaller dat we al op 18 juli de eerste 

markt konden houden. Tegenvaller was dat de 

markt van oktober niet meer kon. Door de snelle 

toename van het aantal besmettingen in de laatste 

week en de aangescherpte regels van de overheid 

was er geen ontkomen meer aan: de markt is 

afgelast. Of de markt van november nog wel kan? 

Dat hangt ondermeer af hoe netjes Nederlanders 

zich gedragen, en dan voornamelijk het gedrag 

binnenshuis…. Het weer speelt in november 

natuurlijk ook een grote rol, maar daar kan 

gelukkig niemand wat aan doen.  

  

Uitkering 
Er zijn dit jaar 4 markten gehouden en deze waren 

qua standhouders niet al te groot. De inkomsten 

zijn daardoor ook stukken lager dan andere jaren. 

De kosten liggen ook wat lager, maar sommige 

zaken worden voor een heel jaar betaald.  

Het bestuur van de vlooienmarkt streeft ernaar om 

uitkeringen te besteden aan tastbare, duurzame 

projecten. Je kunt dit jaar wel bijdragen 

aanvragen, maar houd er rekening mee dat we dit 

jaar extra kritisch zullen zijn op de uitkering. We 

kijken ook wat je zelf hebt bijgedragen aan het 

project. 

Op www.bakkeveen.nl vind je op de 

vlooienmarkt pagina het aanvraagformulier. 

Inzenden uiterlijk 31 oktober. 

Er is dit jaar geen Bakkeveensteravond. De 

beschikbaarstelling van de cheques zal dus ook 

anders verlopen. 

 

Bestuur Vlooienmarkt-Bakkeveen  

http://www.bakkeveen.nl/
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Verhuizing 

 
“Pedicure Mientje” gaat verhuizen per 10 

oktober 2020. Mientje gaat verhuizen naar 

Boskkamp 45 te Bakkeveen. 

Mientje gaat haar pedicure werkzaamheden 

aan huis vanuit een speciale kamer verrichten. 

Voor mensen die slecht ter been zijn, kom ik 

graag bij u thuis de voeten behandelen. 

Graag bellen voor een afspraak. 

Tel : 06 55338470  Mientje 
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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 19 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is de 

komende maanden als volgt geopend: 

• Oktober: alle zaterdagochtenden 

• November: alle zaterdagochtenden behalve 

de laatste zaterdag (28/11) 

 

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 

 

 
 
 

 

Vacature Schoonmaak(st)er bij 

Gebr. Kok Bakkeveen 
 

Gebr. Kok is een Loon- en Grondverzetbedrijf in 

Bakkeveen. Een dynamisch bedrijf dat van vroeg 

tot laat actief werkzaam is. 

Wil jij ons team versterken en ben je: 

• Een zelfstandig werkende schoonmaak(st)er 

• Beschikbaar, 2 x per week, totaal ca. 6 uur 

• Ben je beschikbaar in avonduren en 

zaterdags (evt. in overleg) 

Mail dan naar Jenneke@gebroederskok.nl  

 

 

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               

 

Te Koop:   

Biltstar 

  Aardappelen van de Friese Klei. 

 

J. Nieuwdam 

Mjûmsterwei 11, Bakkeveen 

 

Vacature 

 

Wie wil en kan een paar keer per jaar een 

interview verzorgen met nieuwe inwoners van 

Bakkeveen t.b.v. plaatsing in de Slûswachter? 

Kost je hooguit een paar dagen per jaar. 

 

Mail Jan van Dalen: info@bakkeveen.nl 

 

Elke woensdagochtend in Dúnhoeke (bij zwembad) 

http://www.voedselbankopsterland.nl/
mailto:Jenneke@gebroederskok.nl
http://www.dewylderoas.nl/
mailto:info@bakkeveen.nl
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Veiligheid & Gezondheid 

Noodgevallen:  

Alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  

 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

apotheekhoudend 

Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, 

Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516-

541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl 

 

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor 

spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende 

ochtend 8 uur en in de weekenden en op 

feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: 

op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te 

Drachten. 

 

AED’s 

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen 

AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de 

supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle, 

Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de 

huisarts.  

En elk uur van het jaar voor personen die een 

toegangscode hebben: Weverswal 3 

(kapsalon Greatz Hair). 

 

Tandheelkundig centrum Bakkeveen 

Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 

www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl 

Behandeling volgens afspraak 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag. Wij 

nemen nieuwe patiënten aan. 

 

Fysiotherapie Goren 

Ook manuele therapie en diverse specialisaties.  

Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 

www.fysiotherapiegoren.nl  

 

Gebiedsteam 

Voor advies en ondersteuning bij opvoeden en 

opgroeien, naar school gaan, leven met een 

beperking, ouders worden en zelfstandig blijven 

wonen, maatschappelijk werk en budgetadvies 

kunt u bij het Gebiedsteam terecht: (0512) 386 

222 (ma-vr. 09.00 – 12.30 uur) of 

gebiedsteam@opsterland.nl 

 

Dorpssteunpunt.  

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

Dorpsagent: 
Oebele Dijk     Email: oebele.dijk@politie.nl 

Tel.: 0900 8844 

Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de 

categorie “voorzieningen”. 

Slûswachter 

Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe 

teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur 

even een email naar info@bakkeveen.nl  

Al meer dan 800 digitale abonnees.  

 

Het “De Slûswachter” team 

Functie Naam Telefoon 

Administratie Wilma Kolk 542073 

Drukwerk Jan de Groot 541828 

Redactie Jan van Dalen 0651175883 

   

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen 

voor aanleveren van kopij, bundelen en 

verspreiding 

 

 

Kopij inleveren 

Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of 

info@bakkeveen.nl  

Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de 

voorgaande maand (soms 1 dag eerder, zie 

agenda op www.bakkeveen.nl). Kopij is doorgaans 

gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit 

blad geadverteerd wordt. 

Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in 

de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. 

 

Oplage  

890 papieren exemplaren, verspreiding in heel 

Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De 

digitale Slûswachter wordt publiek via 

www.bakkeveen.nl verspreid, en via email naar 

derden gezonden. 

 

Publicatie 

Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) 

op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. 

Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde)  

€ 270,-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato 

goedkoper.  

Bankrek. NL 69 RABO 0363 9321 43  

 

Internet Bakkeveen Online 

www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen 

onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij 

in beide media opgenomen.  

De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend.  

 

Klachten, meldingen storingen aan de 

gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail 

meldingen@opsterland.nl 

 

Praktijk voor klassieke Acupunctuur 

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

Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 06-49642014  

 

Dierenartsen 

Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema, 

Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 

0594-641600 Spreekuur: volgens afspraak. 

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

Openingstijden: Elke dag van 11:00 - 21 uur, Vrijdag, zaterdag tot 22 uur. 


