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De Slûswachter 
 

Het is weer zover: we lijden onder een 

(gedeeltelijke) lockdown.  

 

Het had niet gehoeven, maar we hebben ons 

gedrag onvoldoende aangepast. Doen we het niet 

uit onszelf dan volgen er regels….  

Het aantal coronabesmettingen is in oktober flink 

opgelopen, in Noord-Nederland lijken we de piek 

inmiddels te hebben gehad. Het aantal 

ziekenhuisopnames stijgt nog wel, waardoor de 

reguliere zorg behoorlijk is afgeschaald.  

 

Opvallend dat er nog enkele mensen in de Poiesz 

zonder mondkapje rondlopen. Of het helpt of niet, 

volgens mij doe je sowieso al uit respect tegenover 

de medemens een mondkapje voor. In de Poiesz 

zag ik een ZZP’er uit naburig dorp met reclame op 

zijn shirt en geen mondkapje voor: dat is stevige 

antireclame. 

Als ik mijn mondkapje vergeet mee te nemen naar 

de Poiesz, moet ik nu (na bovenstaande tekst) 

zeker naar huis om het kapje te halen. Anders durf 

ik de Poiesz niet meer in!  

 

In deze Slûswachter weinig nauwelijks 

uitnodigingen voor activiteiten, omdat het niet mag 

of niet kan. De horeca en ook de grotere zalen zijn 

gesloten; evenementen niet toegestaan.  

Waar je elkaar nog tegenkomt is bij de 

afhaalhoreca of … tijdens de wandelingen. Op 

pagina 57 van deze Slûswachter hebben we een 

puzzel: wandelen met en voor een doel.   

 

Veel leesplezier en blijf gezond !  

 

Jan van Dalen

 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

t/m 6 dec Galerie Natoer met expositie “Neisimmerjen”. Foarwurkerwei 5. Zondags, 13-17 uur 22 

Wo 4 nov Speel-o-theek uitleen.  15:15-17:15 uur in Dúnhoeke (bij zwembad). 35 

Wo 4 nov Bundelen Slûswachter. Dúnhoeke, 19 & 20:15 uur --- 

Ma 9 nov Bladvegen gemeente: 8 straten in bebouwde kom 5 

Di 10 nov Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur 29 

Wo 11 nov Sociëteit 55+: Lezing boek “De onderduikers”.  Dúnhoeke, 14 uur (onder voorbehoud) --- 

Wo 11 nov St. Maarten 25 

Ma 16 nov Mjûmsterwei afgesloten tot voorjaar 2021 5 

Ma 16 nov Bladvegen gemeente: 8 straten in bebouwde kom 5 

Di 17 nov Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur 29 

Do 19 nov Vrouwen van Nu: Kleding voor Theater. Dúndelle 19:45 uur (onder voorbehoud) 48 

Zo 22 nov Laatste dag inzenden oplossing van puzzel 57 

Ma 23 nov Bladvegen gemeente: 8 straten in bebouwde kom 5 

Di 24 nov Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur 29 

Di 24 nov Historische beelden bekijken. “Bakkeveen vroeger”.  Dúnhoeke, 13:30 uur 49 

Wo 25 nov Bloeizone Bakkeveen op TV in “Dokters van morgen” 29 

Di 1 dec Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur 29 

Wo 2 dec Speel-o-theek uitleen.  15:15-17:15 uur in Dúnhoeke (bij zwembad). 35 

Do 3 dec Laatste dag inzenden kopij Slûswachter december --- 

Vr 4 dec Start kerstbomen verkoop bij Dúndelle (tot 13 december) 23 

Za 5 dec Sinterklaas --- 

Wo 9 dec Bundelen Slûswachter. 19 uur, voetbalkantine (of Dúnhoeke in 2 groepen) --- 

Do 10 dec Vrouwen van Nu: Gezellige avond. Dúndelle, 19:45 uur (?) 48 

Vr 11 , za 12 dec Maandfilm van het filmhuis (?) 29 

Di 15 dec Fr. C.P.B. Kerstviering, De Mande. (?) --- 

Di 22 dec Historische beelden bekijken. “Bakkeveen vroeger”.  Dúnhoeke, 13:30 uur 49 

Wo 23 dec Sociëteit 55+: Kerstviering. Dúndelle (?) --- 

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 

 

COVID is nog niet uitgewoed. De maatregelen 

rondom COVID zullen nog wel een tijdje 

aanhouden.  

De natuur en de wisselingen van de seizoenen zijn 

nog als vanouds: gelukkig maar.  

De herfst is begonnen en daarmee zijn ook weer 

bladkorven geplaatst op verschillende plaatsen in 

het dorp. Ook het veegschema wordt in deze 

Slúswachter vermeld.  

 

November-december activiteiten 

Helaas betekent dit wel dat St Maarten, 

Sinterklaas, Kerst en Oud&Nieuw niet zo zullen 

verlopen als voorgaande jaren. De Stichting 

Sinterklaas en de beide scholen hebben alles op 

alles gesteld om toch te proberen er voor de 

kinderen iets leuks van te maken. Met ons aller 

steun zal hen dat zeker lukken. Aan enthousiasme 

ontbreekt het niet.  

De leden van de werkgroep “gezamenlijk Vuurwerk 

Bakkeveen” hebben bij het begin van Corona hun 

activeiten even op pauze gezet. Zij wilden 

onderzoeken of een gezamenlijk vuurwerk in 

Bakkeveen op den duur haalbaar zou zijn. Zodra 

het mogelijk is, zullen zij de draad weer oppakken. 

 

Dorpsbudget 
Er zijn veel aanvragen binnengekomen voor dit 

potje met geld. We krijgen ieder jaar van de 

gemeente ongeveer €4000,00. Dit moet gebruikt 

worden voor activiteiten die bijdragen aan de 

leefbaarheid binnen het dorp. Het mogen geen 

structurele activiteiten zijn. Begin november 

worden de aanvragen beoordeeld en wel of niet 

toegekend. We doen dit in overleg met de 

Vlooienmarkt, die dan ook hun aanvragen 

beoordeelt. De aanvragers krijgen bericht. De 

toekenningen worden ook vermeld in de 

Slúswachter en op de Website. 

 

16 november start herinrichting 

Mjûmsterwei 
We zijn blij dat er dit jaar nog begonnen wordt met 

de aanpak. Aannemersbedrijf Nota Infra uit Sneek 

begint 16 november met deze herinrichting. Over 

de planning in de tijd en over hoe de straat wordt 

aangepakt is een nieuwsbrief opgesteld door de 

Gemeente. Deze is rondgebracht bij de 

omwonenden en staat elders in deze 

Slúswachter vermeld. 

Na de inspraak- en info avonden was de uitkomst 

dat het asfalt verdwijnt en er klinkers voor in de 

plaats komen. Tevens worden er een aantal 

parkeerplekken gemaakt aan de Nije Buorren. Het 

parkeerterrein bij de kruising Tsjerkewâl 

/Mjûmsterwei wordt ook vernieuwd.  

Wij vragen uw begrip en geduld voor de 

overlast die dit met zich meebrengt. De 

werkzaamheden zijn bewust in deze periode 

gepland. Daarmee hopen we dat op 1 april 2021 

alles klaar is voordat het recreatieseizoen in ons 

dorp weer begint.  

 

Geld uit de Regiodeal voor De Brink 

Inmiddels is duidelijk dat een deel van de gelden 

uit de Regiodeal bestemd wordt voor de aanpak 

van De Brink. Dit is een lang gekoesterde wens 

vanuit het dorp en stond als één van de 

speerpunten in de laatste Dorpsvisie van 2017.  

Een werkgroep van bewoners en ondernemers 

rond De Brink heeft, samen met de gemeente en 

een architect, in de afgelopen jaren gewerkt aan 

een conceptplan voor herinrichting van De Brink. 

Op dit moment is het toegezegde bedrag nog niet 

toereikend voor de geschatte kosten van deze 

herinrichting. De gemeente neemt nu verder het 

proces in handen. Binnenkort nemen ze contact 

met ons op om te kijken, hoe dit proces verder 

opgepakt gaat worden. Het streven is om met een 

breed draagvlak concrete resultaten te behalen. 

Het conceptplan van deze werkgroep moet dan 

eerst ook nog gepresenteerd worden aan de rest 

van het dorp, zodat ieder er zijn zegje over kan 

doen. 

Hierbij spelen opnieuw de maatregelen rondom 

Corona een rol. Grote bijeenkomsten zijn nu niet 

mogelijk. Hoe het dan wél moet, is nog wat uitzoek 

werk.  

 

Een nieuwbouwwoning in Bakkeveen? 

Grijp nu uw kans!  
Na de 2 ‘uitverkochte’ info avonden wordt nu 

verder gewerkt aan dit plan. De werkgroep gaat 

samen met de gemeente kijken hoe de 

verschillende types woningen/kavels kunnen 

worden aangeboden. Naast de geïnteresseerden 

die zich al hebben opgegeven, hebben zich ook 

belangstellenden gemeld van buiten Bakkeveen. 

Als er voldoende gegadigden zijn, hoeven we 

misschien geen gebruik te maken van een 

projektontwikkelaar. Dat scheelt in de kosten en 

speelt ook een rol bij het toewijzingsbeleid.  

 

Voor alle zekerheid herhaal ik hier nog eens 

hetgeen in de vorige Slúswachter stond:  

 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Bladvegen: de data staan in de agenda.  

 

Het gaat om de volgende straten: Tsjerkewâl, 

Boskleane, Weversval (bebouwde kom), 

Douwelân, Kleasterkamp, Aylvalan, Burmanialaan, 

Alde Drintsewei 

 

Heeft u in uw eigen tuin veel bladeren en takken? 

Doe dit dan in uw groene container of breng het 

gratis naar de Milieustraat. (= Gorredijk en op 

zaterdagochtend naar Ureterp). Kan ook naar 

Oosterwolde, is dichterbij dan Gorredijk. 

 

Gooi uw eigen bladeren en takken niet op straat: 

de veegwagens raken erdoor verstopt en het levert 

onnodige vertraging op. 

 

 

“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 

projektontwikkelaar hoeven in te schakelen. Dan 

geeft de gemeente de kavels zelf uit en wordt 

uitgifte niet bepaald door een 

projektontwikkelaar.”  

 

Jannie Tjassing 

 

 

Herinrichting Mjûmsterwei in Bakkeveen 

  

De voorbereidingen en aanbesteding van de 

herinrichting van de Mjûmsterwei zijn inmiddels 

afgerond. Binnenkort starten we met de uitvoering 

van de werkzaamheden. In deze nieuwsbrief wordt 

u hierover geïnformeerd. 

 

Herinrichting Mjûmsterwei 

Aannemersbedrijf Nota Infra uit Sneek heeft de 

aanbesteding gewonnen en gaat binnenkort 

beginnen met de herinrichting van de Mjûmsterwei 

te Bakkeveen. Het asfalt is aan het einde van zijn 

levensduur en in overleg met de buurt wordt dit 

vervangen door een rode gebakken straatklinker. 

De kruisingen worden gestraat met een gele 

straatklinker. Aan de zuidoost zijde van de weg 

wordt er een regenwaterriool aangelegd die het 

regenwater van de bermen en van de weg afvoert. 

We hopen hiermee de wateroverlast in de bermen 

op te lossen. 

Verder worden er een aantal parkeerplekken in de 

Nije Buorren gemaakt en het parkeerterrein nabij 

de kruising Tjerkewâl /Mjûmsterwei wordt 

vernieuwd. 

 

Planning 

Nota Infra start met de werkzaamheden aan de 

Mjûmsterwei op 16 november 2020. Het werk 

wordt in twee gedeelten uitgevoerd.  

• Het eerste gedeelte is vanaf de Aylvalân tot 

aan de Greate Kamp.  

• Het tweede gedeelte is vanaf de Greate Kamp 

tot aan Mjûmsterwei nr.2 

Gedurende de werkzaamheden is de Mjûmsterwei 

voor het doorgaande verkeer afgesloten en wordt 

met een omleidingsroute omgeleid. 

De aannemer verwacht de werkzaamheden klaar 

te hebben voor 1 april 2021. 

Overlast 

Het is niet te voorkomen dat de werkzaamheden 

overlast opleveren. U kunt hierbij denken aan het 

tijdelijk niet kunnen parkeren van de auto bij uw 

woning en de vuilcontainer aanbieden op een 

andere plaats in de straat etc. We proberen samen 

met de aannemer de overlast zoveel mogelijk te 

beperken. 

 

Heeft u nog vragen? 

Als u vragen heeft dan kunt u bellen met 

ondergetekende, de toezichthouder van de 

gemeente Opsterland. Hij is bereikbaar op 0512-

386 547. Tijdens de uitvoering kunt u ook contact 

opnemen met de uitvoerder van Nota Infra. Dit is 

Dennis Niemarkt. Hij is 

bereikbaar op  

06 - 46 001 612 

 

Met vriendelijke groet, 

Klaas Wilmink 

Toezichthouder projecten  

https://www.opsterland.nl/Inwoners/Afval/Milieustraat_en_brengpunt_groenafval
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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



7 

Nieuw bij ons in het dorp   

 

Corona pauze

 

Onze vragensteller die nieuwe mensen vereerd 

met een bezoekje met de vraag om zich voor te 

stellen aan het dorp zit even met de handen in het 

haar wat hij niet meer heeft. Er zijn voldoende 

nieuwe mensen in het dorp komen wonen en toch 

maak ik een pas op de plaats. Mijn bezoeken 

vallen onder de : "Niet noodzakelijke contacten“.   

 

Het is onbevredigend omdat juist nu mensen de 

Slûswachter lezen en aan dit lezen afleiding 

ervaren (hoop ik). De reacties op de verhalen 

geven aanleiding om door te gaan en we hebben 

zelfs iemand gevonden met een Friese achtergrond 

die de taal goed spreekt. Dus, wacht af, even 

geduld en straks leest u een verhaal wat is 

geschreven door een Friestalige vrouw van tussen 

de 25 en 35 jaar. Ze is heel gemotiveerd en vindt 

het belangrijk om wat te doen voor het dorp. 

 

Nieuw is ook dat Jos Brouwer mensen met een 

bedrijf wil interviewen, met zijn achtergrond is dit 

een verdieping, hij voelt ondernemers goed aan. 

 

In deze donkere tijd met Corona, aanslagen, rare 

verkiezingen is het nodig via de dorpskrant contact 

met elkaar te hebben. Een mooi verhaal waarbij er 

een glimlach op het gezicht komt kan worden 

aangeleverd.  

 

Ik ben zelf tot nu toe aan de Corona ontsnapt. 

Soms is het moeilijk afstand te houden, het lukt 

zelfs bij de Himmelploeg, die mannen zijn fysiek 

ingesteld, maar ze worden op afstand gehouden 

door de opraapgrijper uit te steken.  

  

Dus even niet op bezoek, het is beter voor 

iedereen, volgende maand kijken we weer of het 

kan. 

JN 
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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 
 

 

Overdrachtsbelasting op 

Prinsjesdag op z’n kop gezet 

 

Het kabinet wil dat vanaf volgend jaar de 

overdrachtsbelasting verandert. Starters betalen 

dan geen overdrachtsbelasting meer als ze 

eigenaar worden van een woning. Dat scheelt – 

berekend naar de gemiddelde koopprijs voor een 

woning – ruim 6.000 euro.  

 

Maar ook voor anderen dan starters verandert er 

wat in de overdrachtsbelasting, en dat is niet altijd 

positief. Wat heeft het kabinet in petto? 

 

overdrachtsbelasting: hoe werkt het? 

Als je eigenaar wordt van een huis, perceel grond, 

een bedrijfspand of ander onroerend goed, dan 

moet je overdrachtsbelasting betalen over de 

koopprijs. De notaris handelt dit af met de 

Belastingdienst. Over een woning moet 2% aan 

overdrachtsbelasting over de koopprijs worden 

betaald. Daar valt ook een recreatiewoning onder 

en soms ook een kantoorpand (als dat pand ooit 

een woning is geweest).  

 

Over de koopprijs van een perceel grond of een 

bedrijfshal wordt 6% aan overdrachtsbelasting 

betaald. Als er aandelen in een zogenoemde 

‘vastgoed-B.V.’ worden overgedragen en die B.V. 

aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan moet 2% 

of 6% aan overdrachtsbelasting worden betaald. 

 

startersvrijstelling 

Als het kabinet z’n zin krijgt, dan betalen starters 

op de woningmarkt vanaf volgend jaar geen 

overdrachtsbelasting als ze eigenaar van een 

woning worden. Starters zijn tussen de 18 en 35 

jaar oud en gaan wonen in de woning waarvan ze 

eigenaar worden.  

 

Het geldt dus niet voor een woning die iemand 

tussen de 18 en 35 jaar bijvoorbeeld koopt om te 

verhuren aan iemand anders. In dat geval moet er 

8% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs 

worden betaald.  

 

Vanaf 2021 kun je één keer een woning zonder 

overdrachtsbelasting aankopen. Degenen die 

doorstromen en tussen de 18 en 35 jaar zijn, 

moeten over de nieuwe woning 2% aan 

overdrachtsbelasting betalen. 

 

 

 

 

 

andere gevallen 

Als je niet als starter wordt gezien en je eigenaar 

wordt van een woning waarin je zelf gaat wonen, 

dan moet over de koopprijs 2% 

overdrachtsbelasting worden betaald. Over de 

koopprijs van een perceel grond of een bedrijfshal 

moet voortaan 8% aan overdrachtsbelasting 

worden betaald. Het percentage voor aandelen in 

een zogenoemde ‘vastgoed-B.V.’ wordt verhoogd 

naar 8%. In bepaalde situaties zal over het 

percentage bij een recreatiewoning ook 8% 

worden. 

 

wat te doen? 

De Tweede en Eerste Kamer gaan de komende tijd 

in discussie met het kabinet over de 

overdrachtsbelasting. Daarna wordt er gestemd 

over de wijziging van de overdrachtsbelasting. Het 

kabinet wil dat de verandering in de 

overdrachtsbelasting ingaat per 2021 en voorlopig 

de komende vijf jaar gaat gelden. 

 

Als je aan de voorwaarden voldoet om volgend 

jaar als starter te worden gezien maar je hebt al 

met de verkoper afgesproken dat de woning in 

2020 nog wordt overgedragen, wat moet je dan 

doen? Ga dan in gesprek met de verkoper: is deze 

bereid om de datum van de overdracht (het 

ondertekenen van de akte bij de notaris) naar 

2021 te verschuiven? Houd er rekening mee dat de 

verkoper gecompenseerd wil worden; voor hem of 

haar lopen namelijk de kosten van de woning 

langer door. 

 

Er is ook een groep mensen die volgend jaar meer 

overdrachtsbelasting moet betalen. Heb je al 

onroerend goed gekocht maar vindt de overdracht 

in 2021 plaats? Dan kun je wellicht met de 

verkoper afspreken dat nog dit jaar de overdracht 

wordt rondgemaakt. Als je een pand of perceel 

grond op het oog hebt, maar de financiering nog 

niet rond hebt, dan kun je er ook voor kiezen om 

dit jaar nog eigenaar te worden maar met de 

mogelijkheid het terug te draaien. De verkoper 

blijft bij deze constructie waarvoor een akte (door 

notarissen ook wel ‘Groninger akte’ genoemd) bij 

de notaris moet worden ondertekend, vaak in het 

pand zitten. 

 

Netwerk Notarissen heeft alle situaties in kaart 

gebracht waarin er voordeel of nadeel is voor de 

overdrachtsbelasting. 
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Dubbelportret van een kind in 

Bakkeveen  
 

Jilvan (11 jaar) 

en 

Vayan (7 jaar) Brouwer 

 

1. Met wie wonen jullie? 

Met vader Binne, moeder Muriël, en onze grote 

zus Cerin (15 jaar). Er zit 4 jaar tussen ons 

alledrie.  

Verder hebben we 3 konijnen: Nia, Snoopy en 

Zaza. Zaza en Nia zijn verliefd op elkaar en 

zitten samen in een hok. Snoopy zit alleen in 

een hok. Vroeger hadden we ook nog een 

konijn Snuffie.  

Vroeger hadden we ook vissen, maar die zijn 

doodgegaan. Dat kwam doordat de 

verwarming op hol sloeg, de vissen waren 

dood en de garnalen waren gekookt en 

helemaal roze. We hebben ze in de tuin 

begraven.  

 

2. Op welke school zitten jullie?   

Vayan: op de Oanrin in groep 4. Gymnastiek 

vind ik het leukste. 

Jilvan: ook op de Oanrin, maar in groep 8. Ik 

vind niet persé iets leuk. Ik vind wel iets niet 

leuk, dat is spelling. Maar dat vinden veel 

kinderen niet leuk.  

 

3. Wie zijn jullie beste 

vriendinnen/vrienden? 

Jilvan: mijn allerbeste vriend is Wouter, want 

die ken ik al heel lang. Al sinds de 

peuterspeelzaal. Mijn andere vrienden zijn: 

Sietse, Wout, Rayan, Sweder. Ik vind het leuk 

om buiten te spelen. 

 
 

 

Vayan: mijn vrienden zijn Jeffrey, Schelte, 

Pier, Jesper en Jesse. Ik weet niet precies wat 

we spelen, we spelen ‘gewoon iets’. 

 

4. Wat zijn jullie hobby’s? 

Vayan: mijn grootste hobby is gamen. Dan 

speel ik minecraft of Brawlstars. Drummen is 

ook mijn hobby. Ik heb 1x in de 2 weken les. 

Jilvan: mijn hobby is pianospelen. Ik zit in een 

band en op muziekles. Scouting is ook mijn 

hobby, dat is in Beetsterzwaag. Tekenen doe ik 

ook graag, pentekeningen en 

natuurtekeningen. 

 

5. Wat vind je echt niet leuk? 

Jilvan: pesten vind ik echt niet leuk. Als 

stropers dieren stropen vind ik ook niet leuk.  

Vayan: gepest worden is niet leuk. En dat 

iemand me keihard slaat vind ik ook niet leuk. 

 

6. Wat vind je het leukst aan jezelf? 

Vayan: mijn armen en mijn benen. Met je 

handen kun je typen en dingen doen. En met 

je benen kun je lekker lopen. 

Jilvan: Ik kan nu niet lopen, want mijn been 

zit in het gips. Dat is zondag gebeurd. Dat 

kwam omdat ik huppelde en mijn voet 

dubbelklapte. Ik hoorde een knak en toen was 

hij gebroken. Dit is mijn 3e breuk.  

Ik vind het leuk aan mezelf dat ik dierenliefde 

heb, ik kan goed zorgen voor dieren. Ik heb 

ook medelijden met ze. Ik vind het wel fijn dat 

ik dat heb. Ik weet er ook best veel van. Ik wil 

later bioloog worden. Ik wil beroemd worden 

om mensen over te halen om wat aan de 

natuur te doen. Dat is mijn reden waarom ik 

beroemd wil worden. Ik kan het ook niet laten 

als iemand hulp nodig heeft. 
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7. Wat is je belangrijkste bezit? 

Vayan: mijn hersenen. Als je een zwaard in je 

hersenen steekt, kun je dood gaan. 

Jilvan: mijn verzamelingen op mijn kamer. Ik 

ben een echte verzamelaar en heb super veel 

verzamelingen, zoals fossielen, stenen en 

veertjes.  

 

 

8. Wie zou je voor 1 dag willen zijn? 

Jilvan: Freek Vonk. 

Vayan: gewoon mezelf. 

 

9. Wat vind je leuk aan je moeder? 

Vayan: alles. 

Jilvan: ze zorgt goed voor me, als er iets mis 

is, is ze er voor me. Dat doet mijn vader ook. 

 

10. Als je zelf een taart mocht bedenken, hoe 

zou die er dan uit zien? 

Jilvan: aan de binnenkant boerencake met 

rozijntjes, en bovenop slagroom, aan de 

zijkant nootjes en een bodem van speculaas. 

Ik denk dat veel kinderen speculaas kiezen.  

Vayan: aan de buitenkant chocolade. Aan de 

onderkant een beetje koek, bovenop met koek 

met een kleurstof, dan weer koek, en dan weer 

koek met een kleurstof en zo een heleboel 

laagjes. Het wordt dan een regenboogtaart en 

als je hem doorsnijdt dan zie je aan de 

binnenkant een regenboog en al die laagjes. 

 

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

Vayan: over 10 jaar zit ik voor mijn computer. 

Er is dan 1 camera voor met een beeld naar 

minecraft en 1 camera voor me met een beeld 

naar mijzelf. Ik wil youtuber worden. 

Jilvan: ik woon dan wel ergens in Bakkeveen 

of ergens erom heen. Ik woon niet meer bij 

mijn ouders. Ik wil niet in de stad wonen. Ik 
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wil veel op reis zijn en ik ben dan bioloog. Ik 

wil ook wel mytholoog worden en mythes 

onderzoeken, zoals Atlantis of de Minitauris. 

  

12. En tot slot: Wat vind je de leukste plek 

van Bakkeveen en waarom? 

Jilvan: het bos. Daar kan ik tot rust komen. 

Het is er mooi met alle dieren. Ik de zomer 

vind ik het zwembad mooi, er is een leuke 

sfeer. Dan kan ik een diepe duik in het water 

nemen, dat vind ik zo’n heerlijk gevoel. 

Vayan: de duinen, omdat daar 2 klimbomen 

zijn. Ook zijn daar weggetjes met planten 

eromheen. Daar kunnen we wedstrijdje doen 

wie het eerst bij de klimboom is. 

 

 
 

 

Vayan vraagt aan me: mag ik ook mijn 

handtekening hierop zetten? Ik heb een hele 

mooie. Dat mag, Vayan en Jilvan zetten allebei 

hun eigen handtekening bij dit interview. 

 

Jannie Tjassing  
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Eind jaren ’90: de vestiging van Veenstra-Bakkeveen aan de 

Duerswaldmerwei 

Klein, 

groot, 

groter 

 
  

Terwijl de herfst 

toeslaat en de 

bladeren uit de 

boom vallen trekt 

langzaam de mist 

over Bakkeveen 

zich op. 

Ik ben voor mijn 

eerste 

interview/gesprek 

onderweg naar 

Saskia Veenstra 

aan de Mandewyk. 

Wanneer ik het 

parkeerterrein 

oprijd is er al volop 

bedrijvigheid bij Garage en 

Landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra 

Ik word allerhartelijkst ontvangen door Saskia en 

onder het genot van een bak koffie stel ik mij eerst 

aan Saskia voor en leg haar uit waarom ik haar 

heb gevraagd om deze ‘aftrap’, van voor mij mijn 

eerste bijdrage aan de Sluswachter, te mogen 

laten plaatsvinden. 

 

Omdat ik van mening ben dat de middenstand en 

kleine ondernemers in Bakkeveen en dan bedoel ik 

niet alleen de Campings, gerust wat meer 

aandacht mogen hebben, ligt het in mijn bedoeling 

om maandelijks in de Slúswachter juist die groep 

eens in het zonnetje te zetten. Bedrijven zoals 

Veenstra hebben voor deze regio een belangrijke 

functie en dan moet je vooral denken aan een stuk 

werkgelegenheid en in deze Coronatijd is het 

hebben van werk niet zo maar van zelfsprekend. 

Veel en vaak worden de regionale bedrijven 

gevraagd voor sponsoring, maar hebben ze zelf 

uitbreidingsplannen dan wordt de voet nog al eens 

dwars gezet door wet- en regelgeving door de 

gemeente Opsterland. Terwijl we zo gezellig zitten 

te praten breekt ook buiten de zon door. 

   

Saskia, afkomstig uit Appelscha en Aalze, geboren 

in Bakkeveen zijn op 1 maart 1994 aan 

de Tsjerkewâl het Wielerbedrijf Bakkeveen gestart, 

naast repareren, onderhouden en verkopen van 

fietsen werden er ook steeds meer auto’s ter 

reparatie aangeboden. Saskia en Aalze hadden het 

op dat moment niet alleen druk met hun werk 

maar inmiddels ook de verantwoordelijkheid voor 

een jong gezin, bestaande uit 3 kleine kinderen 

(Folkert en Elina) en de 3e (Bouwe) geboren in 

februari 1994. 

 

De fietsenwinkel is aan de voorkant van het huis 

en de garage aan de achterkant er werden lange 

dagen gemaakt, het gebeurde regelmatig dat als 

de kinderen op bed lagen en de administratie nog 

tot diep in de nacht verwerkt moest worden. 

 

Al snel groeide het geheel uit zijn voegen en op 1 

januari 1997 werd de stap naar de Duerswaldmer 

wei gezet (locatie waar nu Poiesz zit). Het daar 

gevestigde Landbouwmechanisatiebedrijf werd 

overgenomen en de naam veranderd in Veenstra 

Bakkeveen. Op deze locatie werd ook de 

fietsenwinkel voortgezet, het garagebedrijf en een 

benzinepomp. De stap naar het 

landbouwmechanisatiebedrijf was voor Aalze een 

die niet moeilijk was om te zetten; zijn 

vader(Fokke) werkte in de landbouwmechanisatie 

als bedrijfsleider en zijn hart lag ook in de 

landbouw.  

 

In 1999 deed zich de mogelijkheid voor om naar 

de huidige locatie aan de Mandewyk te gaan. De 

gemeente had voor het terrein aan de 

Duerswaldmerwei een andere bestemming 

(woningen) ook de Sligro die daar achter aan de 

huidige “nieuwbouw Singel” gevestigd was, is toen 

vertrokken. Vanaf dat moment gaat Veenstra door 

als Autogarage en Landbouwmechanisatie-

bedrijf Veenstra Bakkeveen.  

 

In 2002 is Veenstra overgestapt als dealer 

van CASE IH naar John Deere en in 2006 wordt 

daar nog het dealerschap van Giant Knikladers in 

Noord-Nederland aan toegevoegd.  
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Redelijk recente luchtfoto van autogarage en 
Landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen 

“Het 

autogaragebedrijf is 

in de regio wat minder 

bekend, maar als 

universele autogarage 

repareren, keuren en 

onderhouden wij alle 

automerken. Of het nu 

gaat om olie 

verversen, airco 

bijvullen, nieuwe 

banden, een kleine- of 

grote 

onderhoudsbeurt. 

Onze hoge garage is 

uitermate geschikt 

voor hoge 

bedrijfsbussen en 

campers, voor zowel 

onderhoud, reparaties 

of wintercheck van uw 

caravan, camper of 

bedrijfswagen. Wij 

staan voor je klaar”, 

verzekert Saskia mij.   

 

Ook de huidige locatie 

groeit al snel uit zijn 

jasje en de kans doet 

zich in 2011 voor om collegabedrijf Van der Bos in 

Drachten over te nemen. Een zelfstandig 

opererende vestiging met een grote loods. Saskia 

een Aalze zagen dit als een mooie kans om uit te 

breiden en ze konden de extra ruimte goed 

gebruiken. De vestigingen lijken op elkaar, maar 

hebben ook de nodige verschillen. In Bakkeveen 

staat de John Deere voor de deur en in 

Drachten vooral de Fendt trekker. Bakkeveen 

beschikt over een garagebedrijf, terwijl Drachten 

zich heeft gespecialiseerd in de keuring van 

machines, heftrucks en gereedschap. Verder 

beschikt Drachten over een website speciaal voor 

reinigingsmachines, trilmachines en track en trace 

apparatuur voor de professionele gebruiker.  

 

Dat kleintjes groot worden geldt natuurlijk ook 

voor de 3 kinderen. Zoon Folkert is getrouwd met 

Aniek en verwachten binnenkort hun eerste kindje. 

Daarnaast is Folkert ‘klaargestoomd’ in Bakkeveen 

en heeft nu de leiding over Van der Bos in 

Drachten. Dochter Elina is mede door Corona 

tijdelijk zonder werk en heeft zich nu 

gespecialiseerd als zzp-er in communicatie en 

helpt hierdoor ook mee aan de groei van Veenstra, 

zij verzorgt de communicatie en de website. Zoon 

Bouwe loopt inmiddels ook mee binnen het bedrijf 

in Bakkeveen en lijkt het ook in zijn vingers te 

hebben om op termijn toe te treden tot het 

inmiddels Familiebedrijf.  

 

Naast de kinderen die werkzaam zijn bestaat het 

personeelsbestand uit ca. 22 vaste medewerkers 

op beide vestigingen. Daarnaast zijn er ook 

regelmatig stagiaires die na het beëindigen van 

hun school er ook voor kiezen om bij Veenstra te 

gaan werken, verder is het verloop van het 

personeelsbestand zeer laag, de laatste 

werknemer die weg is gegaan was inmiddels 17 

jaar in dienst en wilde het over een hele andere 

boeg gooien.  

 

Saskia en Aalze hebben het niet zo op lange 

vakanties, maar willen nu langzaam toch wel wat 

meer van het leven buiten het bedrijf (en straks 

het kleinkind) gaan genieten. Saskia en Aalze zijn 

van de Mandewyk verhuisd om ook zo alvast een 

beetje afstand van het bedrijf te kunnen gaan 

nemen. Volgend jaar hopen ze de eerste paal in de 

grond te kunnen slaan om zo achter de huidige 

locatie nog verder uit te kunnen breiden en het 

bedrijf zo voor de toekomstbestendigheid klaar te 

stomen.  

 

Saskia en Aalze ik wil je bedanken voor de 

gastvrij- en openheid in ons gesprek en heel veel 

geluk in jullie aanstaande ‘nieuwe’ rol als Pake en 

Beppe wensen. 

 

Jos Brouwer 
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Slotplaats zoekt nieuwe 

pachter 
  

Met het sluiten van alle horeca in Nederland in het 

kader van COVID-19 heeft de huidige pachter van 

de Slotplaats besloten dit jaar niet meer open te 

gaan. De pachter zal zich richten op zijn 

verhuizing, omdat hij eerder al had aangegeven na 

20 jaar te stoppen per 1 januari 2021. 

 

Natuurmonumenten maakt gebruik van de 

gelegenheid om het pand hier en daar weer een 

update te geven voor een nieuwe pachter. Wat 

Natuurmonumenten belangrijk vindt, is dat De 

Slotplaats onderdeel is van een groter geheel in 

Bakkeveen.  

 

“Groene horeca”, waar Natuurmonumenten 

landelijk mee is gestart, is een onderdeel van de 

visie die Natuurmonumenten nu verder aan het 

ontwikkelen is, daarna gaat Natuurmonumenten 

opzoek naar een passende partner die het concept 

wil pachten.  

 

Al met al nog vele wegen te gaan waarbij het doel 

is om het nieuwe seizoen te kunnen starten. 

 

Mochten er vragen en of opmerkingen zijn dan kan 

dat naar: 

Jan Willem Zwart, coördinator Natuurmonumenten 

j.zwart@natuurmonumenten.nl 

of 06 - 1293 6388

  

mailto:j.zwart@natuurmonumenten.nl
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Aldjiersploeg Bakkeveen 
 

Bakkeveen in 2020 weer mooi verlicht met gelijke bogen aan beide 

kanten van de sluis! Maar zonder huis-aan-huis collecte. 
 

Beste buurtbewoners, 

 

Met alle afgelastingen en annuleringen de 

afgelopen tijd konden we het niet over ons hart 

verkrijgen om Bakkeveen ook nog de hele winter 

in het duister te laten. Volgens ons is het mogelijk 

om binnen de coronamaatregelen en 

afstandsregels de verlichting op te hangen. 

Om net als vorig jaar weer een mooi verlicht 

Bakkeveen te krijgen zullen er weer bogen worden 

gehuurd (er komen aan beide kanten van de sluis 

nu dezelfde bogen te hangen).  

 

Normaal gesproken collecteren we in aanloop naar 

de wintermaanden altijd in het dorp om de 

verlichting en de versiering te financieren. Dat 

collecteren vinden we in de huidige situatie niet 

verstandig en zal dit jaar ook niet gebeuren. 

 

 

Aangezien we vorig jaar een bijdrage hebben 

ontvangen van de vlooienmarkt lukt het ons om de 

bogen te huren. Dat betekent echter niet dat we 

uw bijdrage niet kunnen gebruiken. Stel dat u toch 

elk jaar geniet van de verlichting dan bestaat de 

mogelijkheid om een kleine donatie over te maken 

op rekeningnummer:  

 

NL02RABO0305155520  t.n.v. Plaatselijk 

Belang o.v.v. Bijdrage feestverlichting. 
 

Van de inzameling wordt de feestverlichting 

(onderhoud aan kabels, stroomkosten, cq. 

aankleding in het dorp) betaald.  

 

Zonder u en onze enthousiaste vrijwilligers zou dit 

alles niet mogelijk zijn. 

 

De Aldjiersploeg  
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Toch een nieuw Skûtsjebier ter ere van 75 jaar SKS: 
’t Swurd herfstbock 

 

Van het traditionele Friese ‘Skûtsjesilen’ 

hebben we deze zomer helaas niet kunnen 

genieten. Maar van een lekker biertje 

gelukkig nog wel! Marije en Rink van 

Skûtsjebier, die gepassioneerd liefhebbers 

zijn van het zeilevenement, hebben in hun lijn 

van ambachtelijk gebrouwen speciaalbieren al 

3 smaken ontwikkeld – de Skipper, de 

Opstapper en de Fokkenist. En nu is er ter 

gelegenheid van het 75 jarig jubileum van de 

SKS een nieuwe variant gelanceerd: ’t Swurd 

Herfstbock. 
 

’t Swurd 

Een belangrijk onderdeel van een skûtsje 

is het zwaard. Aan beide kanten van het 

skûtsje zitten deze zwaarden. Omdat 

een skûtsje niet over een kiel 

beschikt, zijn het de 

zwaarden die voorkomen 

dat het skûtsje door de 

kracht van de wind gaat 

‘verlijeren’. Tijdens het 

zeilen wordt het zwaard 

‘gestoken’ aan de kant 

waar het zeil hangt; 

het zwaard aan de 

andere kant wordt 

opgetrokken om de 

weerstand te verminderen. 

 

Deze herfstbock is een mooi kastanjebruin, 

uitgebalanceerd bockbier met een licht zoete 

afdronk. 

 

Skûtsjebieren zijn eerlijk, met liefde gebrouwen 

bieren die voor iedereen lekker weg drinken en die 

je het hele jaar door doen denken aan het zeilen 

en alles eromheen: de Friese meren, de wind in je 

haar, zomerzon, teams van stoere mannen en 

vrouwen, gezelligheid voor iedereen! 

 

’t Swurd kan vanwege Corona helaas nog niet 

bij de horeca worden geïntroduceerd, maar 

is 

vanaf nu wel te bestellen in de webshop 

www.skutsjebier.frl.  
 

Tip voor de feestdagen: ook 

verkrijgbaar in leuke 

geschenkverpakkingen! 

 

Er is onder andere een speciaal 

introductiepakket met daarin 

twee bockbiertjes, een heerlijke 

droge worst met walnoot - 

helemaal passend bij de herfst 

en bij dit heerlijke bockbier (!) 

bijpassende viltjes, een 

Skûtsjebier speciaalbier glas 

én een leuke flessenopener. 

 

Rink en Marije - Skûtsjebier  

Duerswâld 12 

Wijnjewoude  

0626834807 
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Eén jaar Optisport Dúndelle 

 

Beste mensen in Bakkeveen eo., 

Vandaag een jaar geleden hebben wij als Optisport 

ons plan ingediend om Recreatiecentrum Dundelle 

te exploiteren. Wat waren wij blij toen de keuze op 

ons was gevallen.  

 

“Optisport is in 1994 opgericht, heeft 400 locaties 

in 75 gemeenten in Nederland en België, 20 

miljoen bezoekers per jaar en 2750 medewerkers. 

Dit is iets om trots op te zijn maar vast de reden 

niet waarom wij Dúndelle mogen exploiteren.  

 

Optisport is landelijk groot en commercieel, maar 

plaatselijk is het mensenwerk en de mensen doen 

dit met hart en ziel, inclusief ik zelf. Zij maken 

samen met de ondersteuning van Optisport het 

verschil. De slogan van Optisport is “Optisport 

brengt je in beweging” en zo heb ik dat persoonlijk 

ook altijd ervaren. De gasten en wij zelf zijn in 

beweging. Ik denk dat dat de redenen zijn. Samen 

voor de locatie gaan en in beweging blijven”. 

  

We leerden de mensen achter de schermen 

kennen. Wat een fantastisch team! Per 1 februari 

namen wij Dúndelle over van de gemeente. Dit 

overnamemoment vond plaats na de eerste 

toneelavond van “Om it libben fan Lyfke”. Een 

mooi toneelstuk en om 00.00 uur werden wij 

toegezongen door de toneelspelers. Dat kon toch 

niet mooier en vergeet je niet! De Dúnsjongers,  

Vrouwen van Nu, veel reserveringen, maar het 

virus kwam dichterbij en de planning kreeg steeds 

meer vraagtekens. Ik weet nog goed dat we 

genoten van de bijzondere 24e gezellige Accordeon 

dag en ons wel bedachten dat we voorzichtig 

moesten zijn met zoveel mensen. Het weekend 

erna, voor ons het 1e filmweekend, werd op het 

laatste uur toch afgezegd.  

 

Geen bedrijfsdagen, familiefeesten, schoolreisjes, 

theater, film, koor en geen vlooienmarkten waar 

wij zoveel over hadden gehoord en niet gingen 

beleven. Het werd stil voor iedereen. Wij hebben in 

die periode Dundelle van binnen opgefrist en 

geschilderd.  

 

1 Juni mocht de horeca weer open. Heel druk werd 

het niet, want iedereen was voorzichtig. Het 

voorjaar brak aan, het werd prachtig warm weer 

en aangezien Dúndelle een prachtig buitenbad 

heeft, kwam daar de strijd om het buitenbad open 

te krijgen. Afstand houden? alleen kinderen t/m 12 

jaar? Rekenen, overleggen, communiceren, regels 

veranderden per dag en soms per uur, het eerst 

schone water in het zwembad werd al weer groen, 

maar geld uitgeven aan de stoffen om het water 

en bodem schoon te houden kon pas als we wisten 

dat we open gingen. 

 

Dit gebeurde gelukkig. Niet zoals we gewend zijn, 

maar Bakkeveen eo. en de toeristen hebben van 

Dúndelle kunnen genieten deze zomer. En we 

hebben een paar vlooienmarkten mogen beleven. 

Dat was een geweldig gevoel met die drukte en 

superteam Dúndelle. Dank jullie nogmaals wel voor 

jullie enorme flexibele inzet en meedenken tijdens 

dit afgelopen jaar van hollen en stilstaan.  

 

We zitten weer in een gedeeltelijke lockdown en de 

deuren zijn helaas weer gesloten. Wie had dat een 

jaar geleden gedacht. Een jaar geleden was alles 

anders! Een schrale troost is dat dit voor iedereen 

geldt en dat we er met z’n allen ook weer uit 

moeten komen. We gaan er van uit dat deze 

situatie tijdelijk is en zullen ons er omheen moeten 

gaan bewegen en bedenken… Wat kan er wel? 

  

Midgetgolfen en een lekker hapje en drankje voor 

onderweg! Sportief, leuk, gezellig en 

buiten=gezond. Dat is niet verkeerd in deze tijd?!  

In Dúndelle kun je inmiddels ook van overheerlijke 

pannenkoeken genieten. Gezond en/of zoet. 

Ambachtelijk of Vegan. De historie van 

pannenkoeken in Bakkeveen is niet zo geweldig 

heb ik begrepen, maar kom onze pannenkoeken 

maar proeven, je krijgt er geen spijt van!  

 

Warme chocolademelk, lekkere koffie of fris?  Dit 

kan op vrijdags en zondags tussen 12.00-17.00 

uur. Let op: als het zo’n dag is waarop het de hele 

dag regent en geen midgetgolfer langs komt of 

heeft gereserveerd, dan gaan we dicht. 

Een niet te groot verjaardagsfeest is in overleg op 

de midgetgolfbaan ook mogelijk. Als je maar 

afstand houdt en dat zijn we inmiddels gewend. 

 

Het is verstandig om te reserveren of 

communiceren via emailadres 

dundelle@optsport.nl. Wij nemen dan 

telefonisch contact met u op. 

 

Met Vieka gaan we vanaf vrijdag 4 december 

een gezellige kerst-midgetgolf periode 

tegemoet. Kerstbomen, gezelligheid en buiten 

blijven bewegen natuurlijk. 

 

Team Dúndelle wenst iedereen alle gezondheid, 

sterkte en ook plezier toe. Wij hopen jullie snel te 

mogen begroeten.  

Maria de Groot, locatiemanager 

  

mailto:dundelle@optsport.nl
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Mineke Gravers 

Galerie Natoer presenteert …… 
 

Gerrit Velthuis, Hanna Vendlová, Marieke Laverman, Martha 

Asman, Mineke Gravers, Aaltje van der Velde en Michel Pol 
 

 

"Neisimmerjen" 
1 november t/m 6 december 

    

“Neisimmertime” 

 

De bern kinne wol yn de nije winterjas nei 

skoalle 

Natoer lit himsels net stjoere 

Mar yn e galerie bliuwt it mar neisimmerjen 

oant en mei Sinterklaas! 
 

 

Van harte nodigen wij u uit voor de expositie 

"Neisimmerjen" in Galerie Natoer te Bakkeveen.   

Alumni van de Klassieke Academie te Groningen 

aangevuld met de galeriehouder hebben zich laten 

inspireren door het nazomergevoel. 

  

Omdat het lastig is om bij drukte in de galerie de 

anderhalve-meter-regel te hanteren, hebben we 

géén opening. U kunt zich iedere zondagmiddag 

van 13 tot 17 uur laten opwarmen aan de 

nazomerwarmte die van de schilderijen afstraalt en 

de houtkachel in de galerie! 

 

Graag oant sjen,  

Michel Pol en Roelie van der Meer 

Galerie Natoer   

Foarwurker Wei 5 

9243 JZ BAKKEVEEN                                                                                                                                    

www.galerienatoer.frl 

 

Open: iedere zondag van 13.00 tot 17.00 uur 

Parkeren kan tevens bij Theehuis De Slotplaats, 

gelegen naast de galerie. 

 

 

Gerrit Veldhuis 
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Kerstbomenverkoop - Bakkeveen 
 

Ook dit jaar zal de kerstboomverkoop weer 

door stichting Vieka worden gedaan. 

Het verkooppunt is bij Optisport Dúndelle achter 

de hekken van het midgetgolfterrein. 

De verkoop start op vrijdag 4 december.  

 

We starten wat eerder om de verkoop wat te 

spreiden en we merken dat mensen graag al 

eerder een kerstboom in huis willen hebben dit 

jaar. 

 

Op de volgende tijden zijn we aanwezig om u te 

helpen: 

Vrijdag 4 december 11:00 tot 16:00 

Zaterdag 5 december 11:00 tot 16:00 

Zondag 6 december 13:00 tot 16:00 

Maandag 7 december 11:00 tot 16:00 

Dinsdag 8 december 11:00 tot 16:00 

Woensdag 9 december 11:00 tot 16:00 

Donderdag 10 december 11:00 tot 16:00 

Vrijdag 11 december 11:00 tot 16:00 

Zaterdag 12 december 11:00 tot 16:00 

 

Optisport Dúndelle heeft voor elke koper een leuke 

actie. Die krijgen een waardebon voor een gratis 

2e bakje koffie/thee bij bestelling van koffie/thee 

met gebak. 

 

Mocht u toch niet langs kunnen komen op 1 van 

bovenstaande tijden, dan kunt u ons altijd even 

bellen op 0516 234 900 om een afspraak te 

maken voor een ander moment. De kerstbomen 

kunnen contant worden betaald, maar pinnen mag 

ook. Bezorging binnen Bakkeveen is mogelijk. 

Daarbuiten in overleg. 

 

De opbrengst van de verkoop gebruiken we om te 

investeren in ons zorg- en leerbedrijf. Bijvoorbeeld 

voor de aanschaf van nieuwe werkkleding, 

gereedschap of een cursus voor onze 

medewerkers.  

 

Voor meer informatie over stichting Vieka verwijs 

ik u graag naar onze website www.viekazorg.nl. 

Graag tot ziens bij de kerstboomverkoop! 

 

Stichting Vieka 

  

https://viekazorg.nl/
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Beste Hannekemaaier, 
 

Bij deze even een bericht aangaande de tiende Hannekemaaierstocht. 

De Hannekemaaierscommissie heeft besloten, 

om i.v.m. de huidige onzekere situatie rond 

het coronavirus, voorlopig geen 

Hannekemaaierstocht in 2021 te organiseren. 
 

Dus op dit moment zijn wij niet bezig met het 

uitzetten en verkennen van een nieuwe route, het 

reserveren van huisjes, hotelkamers en 

restaurants en het opstellen van de 

uitnodigingsbrief voor onze wandelaars. 

Dat vinden wij heel erg jammer want ook wij zien 

uit naar een gezellige en geslaagde wandeltocht 

met elkaar in 2021. Maar de veiligheid van de 

hannekemaaiers staat voorop. 

 

Bovenstaande neemt natuurlijk niet weg dat u wel 

gewoon in training kunt blijven voor een pittige 

wandeltocht in 2021. Juist in deze tijden van 

thuiswerken en sociale contacten die op een laag 

pitje komen te staan, is het van groot belang om 

het lichaam te blijven trainen en er op uit te 

trekken in de natuur. 

De geest moet 

waaien! 

 

Hannekemaaiers die 

heimwee hebben naar 

een mooie 

dagwandeling van 30 

kilometer, kunnen natuurlijk altijd terugvallen op 

de routeboekjes van de negen voorgaande tochten 

en daar een leuk traject uitzoeken om nog eens na 

te lopen. 

 

De Hannekemaaierscommissie komt pas weer in 

actie als de kust veilig is en het verantwoord is om 

met een groep van zestig enthousiaste wandelaars 

weer de wijde wereld in te trekken.  

Tot die tijd geldt ons devies: blijf wandelen, blijf 

mooie boeken lezen en blijf gezond! 

 

Met de sportieve groeten van Jacob, Josien en 

Sjirk. 
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Sint Maarten 
Het is een bijzonder jaar. Door de 

coronamaatregelen gaan veel activiteiten niet 

door. De beide basisscholen hebben in overleg met 

Plaatselijk Belang Bakkeveen gekeken naar een 

mogelijkheid binnen de maatregelen om Sint 

Maarten wel te kunnen vieren met de kinderen.  

 

Hierbij de afspraken 

• Sint Maarten gaat door, net als anders, tenzij 

de regering/veiligheidsregio de komende week 

met strengere maatregelen komt, waardoor 

het niet mogelijk is. 

• Op de scholen wordt in ieder geval in de 

groepen 1 tot en met 4 een lampion gemaakt. 

• Wanneer de kinderen aan de deur komen, 

zetten ze hun tas bij de voordeur, bellen aan 

en doen drie stappen achteruit. Ze zingen een 

Sint Maartenliedje en de bewoners doen zelf 

iets in de tas. Wanneer de deur dicht is, 

kunnen de kinderen hun tas pakken.  

• Er wordt alleen een verpakte traktatie 

uitgedeeld. 

• Ouders kunnen wel meelopen met de 

allerkleinsten. Uitgangspunt: 1 ouder.  

• Deze ouders houden goed afstand (minimaal 

1,5 meter) tot de andere volwassenen en de 

andere kinderen. 

• Advies is om de groepjes zo klein mogelijk te 

houden. 

• Als bewoners dit jaar niet mee willen doen met 

de viering van Sint Maarten, kunnen ze dat 

kenbaar maken door een wit papier op de 

voordeur te plakken. Kinderen zullen daar niet 

aanbellen en respecteren dit. 

• Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de 

keuze om de kinderen wel of niet langs de 

deuren te laten gaan. 
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Creatieve keuzemiddagen  
 

Na de herfstvakantie zijn de creatieve keuzemiddagen 

weer begonnen. De kinderen mogen deze middagen  

kiezen welke twee activiteiten ze graag willen doen.  

Ook de leerkrachten denken goed na over een activiteit  

die zij graag willen geven. Deze keer konden de kinderen  

kiezen uit djembéles, techniek, reclamefilms maken,  

goocheltrucs maken en creatief met papier.  

 

Bij meester Hans, onze techniekdocent, 

ontdekken ze hoe licht werkt en leren ze 

figuurzagen en solderen. De leerlingen 

denken zelf na over het ontwerp en zijn 

helemaal trots wanneer hun lichtjes gaan 

branden. 

Bij juf Marit was het de eerste keer een 

ontdekkingstocht hoe je een goocheltruc 

maakt en daarna was het nog een  

 

grotere vraag: ‘Nu heb ik het gemaakt, het 

lukt, maar hoe werkt het eigenlijk?’  

De leerlingen die een reclamefilm gaan 

maken, waren druk op zoek naar een 

goede filmlocatie en bij creatief met papier 

waren ze geconcentreerd aan het vouwen, 

knippen en plakken. Meester Moustapha 

zorgde met zijn djembéles ervoor dat je 

door de hele school vrolijke ritmes hoorde. 

En in groep 1/2 leerden ze mengen met verf en zagen ze vreemde kleuren 

verschijnen op hun kwast. 

 

 
 

 

 
 
‘ 

 

Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!’ 

CBS Betrouwen 
www.betrouwen.nl 

0516 541463 

http://www.betrouwen.nl/
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Nieuw in Bakkeveen 

Centrum voor Therapie & Coaching met Paard en Natuur. 
 

Een multidisciplinair team van 8 therapeuten en 

coaches (Master orthopedagoog, fysiotherapeut, 

logopedist, VPK, FPG en professionele equi-

coaches) gaan zich inzetten om kinderen, jongeren 

en volwassenen die vastgelopen zijn in het leven, 

in hun ontwikkeling, persoonlijke groei en 

communicatie te helpen.  

De methodieken van werken vindt u op onze 

website 

bosmanegebakkeveen.nl/paardennatuur/  

 

Ook voor bedrijven en organisaties hebben we 

mooie aanbiedingen. Immers we hebben bij de 

Bosmanege de paarden en de prachtige natuur.  

We zouden een grote opening organiseren maar 

vanwege de Corona hopen we dit te gaan doen in 

mei 2021. Workshops over alle pakketten 

(burnout, depressie, angsten, ADHD, PDD-nos en 

nog veel meer) die we aanbieden.  

 

Interesse? Bel gerust 0516-541105 of mail naar 

Natuurenpaard@gmail.com. 

 

En niet te vergeten, we hebben nu een aanbieding 

om kennis te maken in deze stressvolle tijden met 

een los uurtje coaching te paard of een uurtje 

spiegelen met een paard.  

 

  

https://bosmanegebakkeveen.nl/paardennatuur/
https://bosmanegebakkeveen.nl/paardennatuur/
mailto:Natuurenpaard@gmail.com
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Sociaal Cultureel Werk

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

bijeenkomst houden en heeft deze een sociaal/educatief karakter dan kan 

SCW-Dúnhoeke deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel 

gehandhaafd blijft. Ook het bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en 

gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling. 

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

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

 
 

Activiteiten 
 

We zijn er alweer aan gewend, afstand, maximaal 

vier mensen, etc.etc. Steeds is de vraag wat kan 

wel? Gezellig een babbel als je je dagelijks rondje 

maakt. In en rond de supermarkt gemaskerde 

mensen tegenkomen, ken je ze wel of niet? Soms 

een leuke puzzel. Mensen aan de deur die een 

presentje brengen. Wat zijn we blij met Dúnhoeke 

waar nu heel veel bestuursvergaderingen worden 

gehouden, een ruimte waar je veilig kunt zitten en 

toch mensen kunt ontmoeten. 

  

De ontmoeting van ouderen rond de historische 

foto’s (laatste dinsdag van de maand) werd goed 

bezocht. Ook de leesclub van de vrouwen van nu 

maakt gebruik van Dúnhoeke. 

Het natuurwandelen op dinsdagmorgen zit weer in 

de lift. Zo gaat Bakkeveen de herfst in! 

 

Bloeizone Bakkeveen 

U ziet het een nieuwe naam die in heel Friesland 

gebruikt gaat worden. De naam blue zone is 

beschermd en zou in de toekomst problemen 

kunnen geven. We leven in Coronatijd en daardoor 

kunnen de fittesten helaas niet doorgaan en ook 

andere activiteiten geven problemen. Gelukkig 

hebben we nog wat:   

RADAR presenteert Bakkeveen op  

25 november! 
Het fitste dorp van Nederland? 

Binnenkort kan heel Nederland zien welke 

bijzondere zaken momenteel gaande zijn in bij ons 

in Bakkeveen. Het programma “Dokters van 

Morgen” van presentatrice Antoinette  

Hertzenberger laat zien hoe Bakkeveensters aan 

hun gezondheid werken. “Dokters van morgen” 

schenkt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de 

gezondheidszorg. 

In de aflevering van woensdag 25 november 

komen twee Bakkeveensters aan het woord die 

vertellen over de prachtige resultaten die ze 

hebben bereikt omdat ze meer tijd en aandacht 

aan hun gezondheid besteden. In het blad Radar 

wordt ook extra aandacht aan Bakkeveen gegeven. 

zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/bijzondere-

patientverhalen-in-nieuw-seizoen-dokters-

van-morgen 

 

Natuurwandelen 

Er wordt coronaproef gewandeld, max. vier 

mensen en op afstand van elkaar. Praten kan dan 

best, naast natuurlijk het genieten van de mooie 

omgeving die Bakkeveen biedt. Er zijn voldoende 

begeleiders om dit wekelijks mogelijk te maken. 

Her rooster is iedere maand snel gemaakt. Voor 

wie het nog niet weet: iedere dinsdag om 9.30u 

verzamelen bij Dundelle. Wandeling duurt 

ongeveer een uur. Een aanrader in coronatijd! 

 

Filmhuis 

Filmhuis en filmmarathon zijn helaas niet 

doorgegaan. Zo gauw we alternatieven hebben 

laten we het weten. 

 

Ideeën of wensen 

Er gebeurt al heel veel in Bakkeveen. Heeft u een 

idee of een wens voor een bepaalde activiteit of 

cursus, laat het ons weten. info@bakkeveen.nl 

Emy

 
  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
mailto:info@bakkeveen.nl


30 

Energiewijs Bakkeveen en Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen  
 

Postcoderoos-project 

Na de eerste aankondiging in de Slûswachter van 

oktober hebben zich negen inwoners van 

Bakkeveen gemeld, die evt. belangstelling hebben 

om deel te nemen in een door de Dorpscoöperatie 

te bouwen collectief zonnedak. Dat is een goed 

begin. We hebben hun laten weten hoe en wanneer 

we het gesprek met hen over deelname zullen 

starten. Er is ruimte voor meer inwoners van 

Bakkeveen om deel te nemen aan dit project. Dus 

aanmelden kan via duurzaam@bakkeveen.nl. 

 

We zijn nu samen met Ecoop (onze partner bij de 

uitvoering van dit project) bezig om ervoor te 

zorgen dat de aansluiting op het netwerk van 

stroomafnemers en aanbieders geregeld wordt. Het 

kan nog wel een aantal weken duren voor dat rond 

is. We houden U ook op de hoogte via 

www.bakkeveen.nl/duurzaam. 

  

Warmtescans 

De temperatuur gaat weer omlaag. Dit is de 

periode waarin het mogelijk is om warmtelekkages 

vanuit Uw woning te meten. Martijn van der Vaart 

maakt infraroodfoto’s van uw huis vanuit alle 

hoeken en beschrijft de uitkomst in een rapport. 

Aanmelden kan via duurzaam@bakkeveen.nl. Op 

onze pagina www.bakkeveen.nl/duurzaam 

vindt U voorbeelden van gemaakte warmte 

opnames (thermogrammen) door Martijn. 

 

Waarom lid worden van een 

energiecoöperatie 

Ik ben vorig jaar overgestapt naar een ander soort 

energieleverancier. Ik had er genoeg van om 

voortdurend aan de deur of telefonisch door 

charmante babbelaars uitgelegd te krijgen dat ik 

bij mijn energiebedrijf verkeerd zit en dat ze zelf 

een veel beter aanbod kunnen doen. Voordelen die 

ze beloven blijken bij een overstap altijd veel 

kleiner te zijn dan gesuggereerd is. Het grootste 

deel van je energierekening bestaat immers uit de 

onveranderlijke belastingen en heffingen van de 

overheid. Bovendien vind ik het een rare ziekte dat 

energiemaatschappijen voortdurend jagen op de 

klanten van andere energiemaatschappijen. 

  

Nu zit ik bij een energieleverancier die ik zelf 

benaderd heb. Door de laatste babbelaar van 

Accent of Essent die me belde – ik kon hemt niet 

goed verstaan – werd hij losjes getypeerd als een 

bedrijf waar ze eindeloos veel klachten over 

hadden gekregen, en waar ik me ernstig zorgen 

over zou moeten maken. Dat is Energie van Ons, 

een overkoepeling van honderden kleine 

coöperaties die zelf ook energie produceren, 

waarbij de Dorpscoöperatie Duurzaam 

Bakkeveen zich heeft aangesloten.  De winst die 

Energie van Ons maakt wordt teruggeven aan de 

coöperaties, om te investeren in het welzijn van de 

bewoners in de eigen omgeving. De lokale 

coöperatie krijgt voor de leden die energie 

mailto:duurzaam@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/duurzaam
mailto:duurzaam@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/duurzaam
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afnemen van Energie van Ons, jaarlijks uit de 

winst een bedrag per lid uitgekeerd. Door lid te 

worden van de Energiecoöperatie Duurzaam 

Bakkeveen (€ 10 per jaar) en de overstap te 

maken naar Energie van Ons draagt U bij aan het 

welzijn van Bakkeveen en zijn inwoners. U kunt al 

die verzoeken van die smekende, charmante 

babbelaars nog makkelijk van U af laten glijden. U 

kunt meer informatie vinden op 

www.energie.vanons.org. En aanmelden kan via 

duurzaam@bakkeveen.nl         

 

Energiecoaches  

Het eerste opleidingstraject van de Opsterlandse 

energiecoaches is afgerond. Vanuit Bakkeveen 

hebben Ale Douma en Frans Mulder deelgenomen. 

Zij zijn vanaf nu beschikbaar als gesprekspartner 

en adviseur voor bewoners van Bakkeveen die het 

gebruik van fossiele energie willen verminderen of 

verduurzamen. Het werken aan een duurzamere 

wereld krijgt na de start van de activiteiten van de 

werkgroep Energiewijs Bakkeveen drie jaar geleden 

en de oprichting van de Dorpscoöperatie Duurzaam 

Bakkeveen dit jaar gelukkig nog weer een nieuwe 

impuls. We hopen dat er door de inzet van de 

gemeente bij dit project ook meer samenhang zal 

groeien in de activiteiten die in Opsterland moeten 

leiden tot de verduurzaming van de 

energievoorziening.  

 

De Lelylijn 

In januari 2020 bogen we ons in de Werkgroep 

Energiewijs Bakkeveen over de vraag op welke 

manier we het gebruik van auto en andere 

transportmiddelen vanuit Bakkeveen zouden 

kunnen terugdringen. De regering was nl. 

voornemens het gebruik van deelauto’s op het 

platteland te gaan bevorderen. Wij bespraken ook 

nog de mogelijkheid om het meeliften vanuit 

Bakkeveen naar veelvoorkomende bestemmingen 

als Drachten en Groningen te bevorderen. We 

constateerden echter dat die oplossingen maar heel 

geringe besparingen zouden opleveren, omdat ze 

het individuele rijgedrag maar heel beperkt zouden 

beïnvloeden. We kwamen tot de conclusie dat in 

deze omgeving alleen de nabijheid 

van  een  treinstation – zoals ooit voorzien bij de 

geplande aanleg van de Zuiderzeelijn – tot een 

substantiële vermindering van autobezit en 

autogebruik zou kunnen leiden.  

 

De gemeente Opsterland had al in 2007 besloten 

om niet meer samen met andere gemeentes en de 

noordelijke provincies te pleiten voor de aanleg van 

de Zuiderzeelijn. Terugdringen van het autogebruik 

was toen nog geen thema. Wij vonden dat er ook 

nog wel andere redenen waren 

(klimaatverandering, stijging zeewaterpeil, 

verschuiving van het zwaartepunt van bewoning en 

de economische activiteiten in noordoostelijke 

richting) om dat eerder ingenomen standpunt te 

herzien. Omdat ongeveer een derde van het totale 

energiegebruik en – waar het de auto betreft – een 

nog groter deel van het fossiele energiegebruik in 

Opsterland met vervoer samenhangt, zou het in 

een lange termijnaanpak passen, om dit thema op 

te nemen in een energietransitiestrategie. Dat 

lieten we de gemeente weten. 

  

Het antwoord van de gemeente kwam per kerende 

mail bij monde van Wim Wierda: “Voor wat betreft 

het autoverkeer: de redenatie die jij geeft kan ik 

delen. Autodelen is op het platteland heel lastig. 

Ons college heeft haar standpunt ten aanzien van 

de voormalige Zuiderzeelijn herzien. Op dit 

moment is dit initiatief bekend als de Lelylijn. Ons 

college is een pleitbezorger.” 

 

Voor wie in een vitaal land, een vitale gemeente en 

een vitaal dorp wil wonen is er nu goed nieuws. De 

Lelylijn blijkt nu - oktober 2020 - een haalbaar 

project. Voor de spoorwegen is van belang dat het 

probleem van de bottleneck in de spoorlijn naar het 

noorden (het traject Zwolle Meppel) wordt 

opgelost. Aanleg van de lijn schept 

groeimogelijkheden voor plaatsen als Drachten, 

Heerenveen en Groningen. De druk op de 

overspannen huizenmarkt en op de dichtslibbende 

wegen in de Randstad gaat erdoor afnemen. Het is 

ook een passend antwoord op de druk op de 

leefbaarheid in het Noorden. Er is landsgrenzen 

overschrijdend Europees belang: de lijn zou op 

termijn doorgetrokken kunnen worden naar 

Hamburg en Scandinavië. En het zou dus ook de 

obsessieve afhankelijkheid van de eigen auto en 

gebruik van fossiele energie voor transport in 

Bakkeveen, maar ook in een aantal andere 

plaatsen, verminderen. 

 

Het grootste probleem is nog dat veel betrokken 

provincies en steden ook nog andere kleine 

belangen hebben die ze tegelijkertijd gerealiseerd 

willen zien. Friesland vindt dat Leeuwarden ook 

eindpunt moet zijn van de Lelylijn. Steden in de 

Noordoostpolder willen allemaal een aansluiting 

krijgen. Drenthe vindt de treinverbinding tussen 

Veendam en Emmen nog belangrijker dan de 

Lelylijn. Kortom: Holland op zijn smalst! Moeten we 

toch niet op weg naar één noordelijke provincie?     

 

Fred Hoogenboom

http://www.energie.vanons.org/
mailto:duurzaam@bakkeveen.nl
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Keuze energiecoach Bakkeveen 
 

Sinds 2017 wonen we in Bakkeveen, al jaren heb ik 

affiniteit met energie in de breedste zin van het 

woord. Zelf zijn we door schade en schande wijs 

geworden: Toen we in 1978 ons eerste huis 

kochten, dachten we een goede slag te slaan met 

de achtergebleven diepvriezer, achteraf bleek dat 

de diepvriezer 4 kWh per dag gebruikte, zodat we 

in een jaar tijd een nieuwe kunnen kopen. De 

vorige eigenaar gebruikte 6000 m3 gas per jaar, 

thermostaat op 21 graden C en ventileren met de 

ramen open. Toen hebben we gasverbruik terug 

kunnen brengen naar 2200m3, door dak te 

isoleren, dubbele beglazing en zuiniger CV.  

 

In 1994 hebben we met een aantal mensen 

(waarvan toevallig 4 ald Liphusters) een 

milieuvriendelijke wijk gebouwd. Tijdens dit proces 

mocht ik deel uitmaken van de bouwgroep. Het 

was pionieren met de architect, een adviesbureau 

en een aannemer die nog weinig ervaring had met 

deze bouw.  

 

Naast het milieuvriendelijke aspect, alle 

bouwmaterialen moeten hergebruikt kunnen 

worden, wilden we aantonen dat deze woningen 

ook voor starters gebouwd konden worden. Met 

vanaf prijzen van 168.000 gulden en een 

grondprijs van 135 gulden is dit prima geslaagd. 

Ons energieverbruik was bij een woning van ruim 

160 m2, minder dan 1100m3 gas.  

 

Ons elektriciteitverbruik was relatief hoog, ondanks 

energiezuinige apparatuur. Ik kreeg hier de vingers 

niet achter, totdat ik de centrale afzuigunit (die nog 

in veel huizen aanwezig is) verving. Het 

energieverbruik van de unit daalde van 485 kWh 

naar 59 kWh per jaar. 

 

Toen wij naar Bakkeveen kwamen, was het 

energieverbruik van de vorige bewoners 2700m3 

gas op jaarbasis. In dat jaar was er een goede 

subsidieregeling, zodat we een aantal 

milieubesparende maatregelen hebben laten doen: 

dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, 

plaatsen Hr++ glas, laag temperatuur radiatoren 

plaatsen, zonnepanelen en zonneboiler. Sinds kort 

uitgebreid met een speksteen houtkachel. 

Inmiddels is ons gasverbruik gedaald tot < 1000m3 

en leveren we 800 kWh terug aan elektriciteit.  

 

Toen we ontdekten dat EWB Bakkeveen in de 

steigers kwam, heb ik me direct aangemeld om de 

aanwezige kennis beschikbaar te stellen. Onder het 

motto: altijd weten wat je niet hebt en we hoeven 

niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Begin 

2018 werd ik benaderd toe te treden als algemeen 

bestuurslid voor Plaatselijk Belang. Vanuit mijn 

gezondheidszorg achtergrond speel actief een rol 

tijdens de gezondheidstesten. Daardoor voel ik mij 

een prima verbinder tussen de verschillende 

groepen. 

 

Binnen EWB Bakkeveen ontstaan twee 

werkgroepen: postcoderoos en energietransitie in 

de breedste zin. Mijn voorkeur gaat uit naar 

advisering van onze dorpsbewoners. Toen de 

gemeente Opsterland kwam met een cursus 

energiecoach heb ik me dan ook gelijk aangemeld 

om deze te volgen. Met zijn allen hebben we een 

opdracht de energietransitie tot een succes te 

maken, de gemeente Opsterland heeft als 

streefdatum 2035, zodat we nog een leuke taak te 

doen hebben.  

 

Contact met bewoners is me aangeboren, bijna 60 

jaar geleden deed ik mijn eerste collecte in 

Lippenhuizen, het was zelfs zo erg dat als ik 

aanbelde de bewoners eerst hun beurs zochten en 

dan pas de deur open deden. Onze intentie is om in 

de komende jaren alle bewoners van Bakkeveen te 

bezoeken, gratis advies over 

besparingsmogelijkheden te geven. Mijn grootste 

uitdaging is om in eerste instantie de huurders van 

huurwoningen te adviseren. Graag wil ik bewoners 

bewust maken van hun energiegebruik met 

medehuurders van vergelijkbare woningen. Het is 

mogelijk 10 tot 15% energie te besparen zonder 

investeringen.  

 

Samen met Ale Douma ben ik voorlopig in 

Bakkeveen beschikbaar om u te informeren. Graag 

bieden wij jullie onze diensten aan en zijn 

beschikbaar uitleg te geven aan buurtverenigingen, 

sportclubs etc. Schroom niet ons uit te nodigen. 

 

Frans Mulder  

(voor aanmelden duurzaam@bakkeveen.nl of 

kijk op www.bakkeveen.nl/duurzaam of op de 

pagina’s 30 en 31) 

 

  

mailto:duurzaam@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/duurzaam
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Gelukkig, we zijn nog 

open !  

Het is (nog) niet  

verplicht, maar dringend advies voor  

de bezoeker van de SOT, graag 

mondkapje dragen. 

 

Openingstijden: 15.15 t/m 17.15 uur 

                                              

4 november  2020 

2 december  2020 

6 Januari      2021 

3 februari     2021 

3 maart     2021 

7 april       2021 

5 mei        2021 

2 juni       2021 

7 juli         2021 

 

 

 

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 

 

Inl. Yvette Roffel Tel: 0624226354 

mail: penningmeesterSOT@gmail.com 

FB: Speel-o-theek ”De speelbak” 

 

 

7 nov.  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.
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

Wil je ondanks alle maatregelingen 

blijven sporten in de buitenlucht. Kom 

dan tennissen! 

Tennis is een sport die je op veilige 

afstand van elkaar kan uitvoeren.  

Het is voor iedereen mogelijk een baan te 

huren. Stuur een mail naar 

info@ltcdundelle.nl of haal een sleutel bij 

de TIP-kiosk in Bakkeveen (bij ingang 

zwembad). 
 

Najaars competitie en dorpencompetitie 

2 teams voor de dorpencompetitie en 4 teams in 

de najaars competitie gingen uiteindelijk met 

enthousiasme van start. Heerlijk er mocht weer 

getennist worden! Natuurlijk met wat aanpassingen 

zoals het spelen op tijd, geen high five geven en 

afstand houden na de wedstrijd. Prima te doen. 

Met wat invallers hier en daar konden alle 

wedstrijden door gaan. Helaas nam de corona toe 

en hiermee ook de restricties. Geen koffie en thee 

meer in de pauze en geen gezellige nazit meer. En 

dat is dan toch ook wel de charme van de 

competitie…… 

 

Tot uiteindelijk vanuit de regering besloten is de 

competities stil te leggen. Geen winnaars en 

kampioenen dit jaar maar… ook geen verliezers.  

Op naar volgend jaar! 

 

Jeugdcompetitie 

Ondanks alle corona perikelen heeft de jeugd de 

competitie wel kunnen afronden. In de competitie 

van Team Rood worden na een gezamenlijke 

warming up, korte wedstrijdjes enkel gespeeld tot 

7 punten. Alle kinderen van verschillende 

verenigingen vormden 2 teams die het tegen 

elkaar opnemen. Wie de meeste punten heeft wint 

natuurlijk. Ontzettend leuk om te zien hoe de 

kinderen in de verschillende weken steeds beter 

gaan spelen. Natuurlijk wordt de dag altijd 

afgesloten met een spel. 

  

Op 4 oktober was LTC Dundelle samen met trainer 

Joachim Minnaerts de organiserende partij voor de 

competitie van Rood. Een thuiswedstrijd voor 

Meike, Schelte, Jipp, Nikky en Noor. Ondanks het 

feit dat er geen publiek meer welkom was hebben 

de kinderen zich prima vermaakt. Een geslaagde 

dag.  

 

In de competitie van Team Oranje worden dubbel 

partijtjes tot 4 games gespeeld. Team Oranje is 

onder anderen te gast geweest in Leek, 

Oosterwolde en Assen. De dames Marije, Annely en 

Femke hebben het super goed gedaan in de 

competitie. Ze zijn uiteindelijk de winnaars 

geworden in de competitie. Gefeliciteerd!  

 

Blijf lekker tennissen! 

Op 4 november wordt het water van de sproei-

installatie afgesloten. De winddoeken zullen ook 

verwijderd worden om schade aan het hek bij een 

stevige herfstwind te voorkomen.  

Wel kan er nog gewoon getennist worden. Dus blijf 

gezond en spreek af met een ander lid om elkaar 

de komende tijd sportief te blijven uitdagen. Wel 

even de baan reserveren via Henderika Hulshoff 

vcl@ltcdundelle.nl 

 

Marije, Femke en Annely 

Voorzitter    Bas Brouwer  Merskekamp 36  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Nynke de Jong Lange Singel 15  

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma Boskkamp 33  

Kantinebeheer Janneke Russchen Tsjerkewal 23B  

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  0516-858354 

Jeugdcommissie    ledenadministratie 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7  @ltcdundelle.nl 

mailto:info@ltcdundelle.nl
mailto:vcl@ltcdundelle.nl
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Dorpssteunpunt 
 

Beste dorpsgenoten, 

  

Juist nu omkijken naar de kwetsbare mensen!  

Doordat het corona virus zich meer is gaan 

verspreiden zijn we weer in een onzekere en 

spannende tijd beland!  

 

Gelukkig horen we goede geluiden vanuit het 

dorp, meerdere bewoners van Bakkeveen 

hebben in hun buurt een goed lopend netwerk 

van om elkaar denken. 

Fijn, want alleen samen komen we hier doorheen, 

door klaar te staan voor elkaar en verbinding te 

houden met elkaar!  

Wat kunt u doen: 

• Een extra oogje in het zeil houden. 

• Bel eens met de oudere of zieke buren. 

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

doen. 

• Misschien kunt u een paar boodschappen doen 

en bij de achterdeur neerzetten. 

• Of misschien is het telefoontje alleen al 

voldoende en zijn ze blij even met iemand 

gesproken te hebben.  

 

Let op! Neem uiteraard te allen tijde de landelijke 

maatregelen in acht. 

 

Kunnen wij iets voor u doen of heeft u zelf 

een goed idee? Neem gerust contact op! 

Neeltje Haisma:       0516-541318      

Roelie Dijk:             06-44213315        

Jelly Hoekstra:        0516-541836     

Of mail naar dorpssteunpunt@bakkeveen.nl 

  

mailto:dorpssteunpunt@bakkeveen.nl
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BAKKEVEEN IN TIJDEN VAN CORONA 
Blue Zone of Corona Zone? 

 
Terwijl de grote vraag was, wanneer komt 

Bakkeveen in een “Blue Zone” te liggen, dat wil 

zeggen in een zone waar de ouden van dagen nog 

vrolijk buiten dartelen, is het nu de grote vraag, 

“slaat straks Covid-19 hier ook onbarmhartig toe of 

gaat het meevallen? En dan hebben wij het hier 

nog niet eens over Covid-1 tot en met Covid-18, 

om van Covid-20 en hoger nog maar niet te 

spreken.  

 

Ofschoon ook het buitenland door een tweede golf 

wordt getroffen, staan wij er als Nederlanders niet 

goed op en ook niet goed voor. Mensen, die weten 

dat ik in cultuur handel, vragen mij in Friesland 

vaak of Friesland dan niet een andere cultuur 

heeft. Ik ben geen Fries, maar ik houd van 

Friesland. Nochtans moet ik dan antwoorden dat 

Friesland naar alle waarschijnlijkheid heel Hollands 

is.  Op Wikipedia staat het volgende te lezen: 

“De Zeven Provinciën” waren de zeven 

zogenoemde 'provinciën' of gewesten die zich bij 

de Unie van Utrecht (1579) samen met een aantal 

steden en Landschap Drenthe aaneensloten als een 

informele confederatie om sterker te staan in de 

opstand tegen Filips II van Spanje.  

Deze zeven provinciën waren:  

• de Heerlijkheid Friesland 

• het Hertogdom Gelre 

• het Graafschap Holland 

• de Heerlijkheid Overijssel 

• de Heerlijkheid Groningen (eerst alleen de 

Ommelanden, een aantal maanden later ook de 

stad Groningen) 

• de Heerlijkheid Utrecht 

• het Graafschap Zeeland 

Met andere woorden, Friesland is al vanaf het begin 

van de oprichting van “de staat der Nederlanden in 

wording” een belangrijke deelnemer. Nu kent 

Friesland wel een paar eigenaardige sporten, 

althans in de ogen van een niet-Fries, maar dat is 

meer folklore dan dat het met de meer diepere 

lagen van cultuur te maken heeft. Denk aan 

Fierljeppen, Kaetsen, Skûtsjesilen en Damjen Frysk 

Spul. 

 

Wanneer we het over diepere lagen van cultuur 

hebben dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag wat 

vinden wij belangrijker? Vrijheid of gelijkheid. Eén 

van de manieren om in Nederland vroeger een 

grote mate van vrijheid te verwerven was om 

stadsrechten te claimen. Stavoren is de eerste stad 

die dat lukte tussen 1058 en 1068. Deze rechten 

werden toegekend door diegenen die in die tijd de 

macht bezaten, d.w.z. met name de adel en de 

kerk. Een belangrijke reden om zulke rechten te 

kunnen verwerven was om de machtigen te helpen 

om droge voeten te houden. “Overstromingen” 

waren in die tijd een typisch Nederlands 

verschijnsel. Er werden in die tijd niet voor niets 

terpen en wierden aangelegd.  Na Stavoren 

volgden nog vele andere steden tot bijna 180 in 

totaal. Voor Friesland geldt dit voor elf steden, 

jullie weten wel, belichaamd in de Elfstedentocht. 

 

In een groot onderzoek dat ik in drie organisatie 

heb uitgevoerd, die in Talant zouden opgaan, nu 

met haar hoofdkantoor in Heerenveen, bleek dat 

de Friese cultuur niet verschilde van de cultuur in 

bijvoorbeeld Noord- of Zuidholland, met één 

uitzondering; een verschil tussen grootstedelijke 

cultuur en de cultuur op het platteland. Maar dit is 

niet typisch Fries. 

 

De Nederlandse cultuur lijkt sterk op die van de 

Scandinavische landen met twee belangrijke 

uitzonderingen. Wij scoren nog net iets 

individualistischer. M.a.w. wij maken zelf, nog 

meer dan daar, wel uit wat het beste voor ons is. 

Aan de andere kant bestaat in Nederland 

gemiddeld meer respect voor machthebbers dan in 

Scandinavië. Dit lijkt in tegenspraak tot het 

bovenstaande. Maar let wel, de geschiedenis staat 

niet stil. Zeker in Engeland, maar tot in zekere 

mate ook in Duitsland en Nederland heeft de 

industriële revolutie sporen in de maatschappij 

getrokken.  

 

Tijdens de industriële revolutie werden de 

verschillen in rijkdom tussen de gegoeden en de 

armen uitvergroot, vooral waar het de armoede 

betrof. Arme ouders waren in die tijd niet in staat 

om voor goed onderwijs voor hun kinderen te 

zorgen. Kinderen moesten meehelpen om brood op 

de plank te brengen. In dit geval dus niet alleen op 

het platteland, maar vooral ook in de stad. In deze 

zin springt Leiden er in die tijd uit met de 

lakenindustrie. Nu geldt als algemene regel dat hoe 

lager het onderwijspeil in een groep, hoe hoger het 

respect voor machthebbers. Let wel dit geldt dus 

niet voor een individu, maar voor het gemiddelde 

in een groep. In vergelijking tot Scandinavië zien 

wij dan ook, dat in Nederland zij die gemiddeld een 

lager onderwijsniveau hebben bereikt veel meer 

respect voor het koningshuis in Nederland hebben 

dan de hoger opgeleiden en meer dan in de 

Scandinavische landen. 

 

Hoe verhoudt zich nu de Nederlandse cultuur tot 

Covid-19? Om dit te bespreken wil ik hier alleen 

ingaan op het niet naleven van de gestelde regels 

en op complottheorieën.  

 

Het niet naleven van de regels: 

Laat ik mij hier beperken tot Bakkeveen. Het moge 

bekend zijn dat ik noch een paardenliefhebber ben, 

omdat die de wandelpaden in het bos vertrappen,  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewest_(Lage_Landen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Unie_van_Utrecht_(1579)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drenthe_(landschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Confederatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_II_van_Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Gelre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_Overijssel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_Groningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ommelanden_(Groningen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Zeeland
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noch een hondenliefhebber omdat die dieren het 

wild verjagen. Bezitters van beide diersoorten 

houden zich meestentijds niet aan de regels. 

Paardenbezitters rijden hoog te paard door het bos, 

terwijl duidelijk staat aangegeven dat het voor hen 

daar verboden terrein is. Nu zitten zij zo hoog te 

paard dat je met die mensen moeilijk een gesprek 

kunt aanknopen. Gelukkig kan dat wel met 

hondenbezitters die hun hond niet hebben 

aangelijnd, terwijl dat in grote delen van onze 

natuur wel een vereiste is. Er zijn natuurlijk 

mensen die zich hier aan houden, maar velen 

lappen dit aan hun laars. Als je ze daarop 

aanspreekt, krijg je drie soorten reacties: 

1. De quasi onschuldigen: “Echt? Oh, dat wist ik 

niet”.  

2. Zij die erkennen dat ze dat wel weten: “Maar 

mijn hond doet echt niemand kwaad!”  

Oh ja? Misschien geen mensen, maar als er 

nou plotseling een lief konijntje z’n koppie 

boven het struikgewas uitsteekt…………? En 

trouwens dieren kunnen veelal beter ruiken 

dan mensen en dieren in het wild ruiken al van 

verre het gevaar in de vorm van een hond.  

3. Zij die erkennen dat ze het weten, en je laten 

weten dat ze er lak aan hebben, zo van: “Ik 

wandel hier al twintig jaar zonder riem met 

mijn hond. Dus waar heb je het eigenlijk over, 

snotaap die je bent”. Neen, dat laatste denken 

ze alleen maar………. 

 

Ik vraag mij altijd af hoe zulke mensen hun 

kinderen opvoeden. Ach u weet het al: Heel 

Nederlands. Nederlandse kinderen schijnen 

gemiddeld in vergelijking tot andere kinderen het 

meest gelukkig te zijn. Niet alleen de overheid 

gedoogt veel, ook Nederlandse ouders doen dat. 

Het is zelfs zo dat het woord “gedogen” niet door 

één woord in andere talen kan worden vertaald. Dit 

betekent dat het iets heel Nederlands is. Voor veel 

kinderen zijn regels iets om kennis van te nemen, 

niet om ze op te volgen. 

De klap komt pas wanneer Nederlandse kinderen 

de grote wereld instappen, waar lang niet alles 

goed wordt bevonden omdat je in concurrentie 

treedt met de ander. Daar zit je dan als 

Nederlandse jongvolwassene, die voor een deel 

niet hebben geleerd om zich echt aan te passen…… 

 

Veel Nederlanders houden zich alleen aan de regels 

als het echt niet anders kan. Ons aller Rutte weet 

dat natuurlijk ook, maar ja, de verkiezingen komen 

er aan………. 

Nu zijn er o.a. twee buitenlanders die hierover 

behartigenswaardige zaken hebben gezegd: 

Heinrich Heine, een Duitse dichter die in de 19de 

eeuw leefde. Hij schijnt volgens overlevering het 

volgende te hebben gezegd: “Als de wereld vergaat 

ga ik naar Nederland, want daar gebeurt alles 

vijftig jaar later”. 

James Kennedy, een Nederlandse Columnist, van 

Amerikaanse afkomst die meerdere malen het 

volgende over Nederlanders heeft opgemerkt: 

“Nederlanders kunnen zich heel erg verzetten 

tegen nieuwe regels die tegen hun zin worden 

afgekondigd. Er wordt dan vreselijk misbaar 

gemaakt, maar dan opeens slaat de Nederlandse 

tijdgeest om, en wordt het nieuwe in enigszins 

aangepaste vorm, een beetje rekening houdend 

met de burger, zonder protest geaccepteerd”. 

Dit vloeit voort uit het Nederlandse en 

Scandinavische gevoel: “Doe maar gewoon, dan 

doe je al gek genoeg”. Naarmate het verzet 

afneemt, wordt het steeds minder gewoon om je er 

tegen te verzetten. En dan lijkt het of het verzet 

van het ene op het andere moment door de bodem 

is verzwolgen. 

 

Alleen, inwoners van Bakkeveen, virussen denken 

niet. Ze zijn en dus “doe maar gewoon dan doe je 

al gek genoeg” heeft geen vat op ze, waardoor de 

omslag voor velen onder ons te laat kan komen. 

Wanneer wij ons niet aan de regels houden, zijn er 

straks geen ouden van dagen meer die vrolijk in 

onze toekomstige “blue zone” rondhuppelen. Dan is 

er geen sprake meer van een blue zone maar van 
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een corona zone, zonder gejubel en zonder 

kroning, maar onder geweeklaag. 

 

Complottheorieën 

Je kunt complottheorieën wel met eten vergelijken. 

Om te overleven moet je eten. M.a.w. eten hoort 

bij het leven. Maar heel veel mensen eten meer 

dan nodig is met alle funeste gevolgen van dien.  

Er worden heel wat complotten door nare mensen 

uitgedokterd om die vervolgens te verspreiden. 

Dus het is verstandig om niet al te naïef te zijn, 

maar je moet je ook niet achter het karretje van 

nepnieuws laten spannen. Zo is Rusland zeer 

bedreven in het creëren van nep nieuws. Denk aan 

de “Protocollen van Sion”, die door de Russische 

Geheime Dienst in 1905 zijn gefabriceerd. Daarin 

wordt beweerd dat Joden uit zijn op de 

wereldheerschappij en dat zij onder andere het 

bloed van Christenkinderen drinken. Hierdoor werd 

het vuurtje van het antisemitisme flink opgestookt. 

Rusland staat daar natuurlijk niet alleen in. Denk 

aan de chemische wapens die volgens de 

Amerikanen Saddam Hoessein van Irak zou hebben 

ontwikkeld.  

 

Hoe dat zij, Rusland schijnt er nu zeer op uit te zijn 

om het Westen te destabiliseren. Het is ten slotte 

bitter voor de Russen dat de omvang van de 

economie van dit grote rijk niet groter is dan de 

economie van de Benelux.  

 

De huidige complottheorie, gevoed door de 

Russische Geheime Dienst, luidt dat bijna alle 

regeringen in de wereld samenspannen om Covid-

19 op te blazen tot zulke gigantische proporties, 

dat zij hun onderdanen kunnen knechten. Maar wie 

gelooft dat nou? Laten we ons beperken tot 

verpleegsters. Dus de huidige complottheorie zou 

inhouden dat het verplegend personeel waar ook 

ter wereld onder één hoedje samenspant met de 

machtigen der aarde. Behalve natuurlijk die 

aardige Poetin, die doet er niet aan mee. Oh ja, 

echt?  

 

De Russen hebben Assad in Syrië geholpen ik weet 

niet door hoeveel mensen plat te bombarderen, 

inclusief gewonden in ziekenhuizen. Maar goed, het 

is uiterst ongeloofwaardig dat alle verplegers en 

verpleegsters aan deze samenzwering meedoen, 

zonder er maar een woord naar hun familieleden, 

vrienden of kennissen over te vertellen? 

In sommige landen zijn complottheorieën, relatief 

gesproken, meer in zwang dan in andere landen. 

Zij zijn zeer in zwang in bijvoorbeeld Arabische 

landen, wat in dit geval niets met de Islam heeft te 

maken maar met de daar heersende 

waardepatronen. Want het geldt bijvoorbeeld ook 

voor Israël en, oh ironie, ook voor Rusland. 

 

Complottheorieën zijn in veel mindere mate in 

zwang in b.v. Denemarken en Zweden. Nederland 

zit daar tussen in. Wie zijn het meest geneigd om 

in valse complottheorieën te geloven, waar ook ter 

wereld? Diegenen die erin willen geloven, 

bijvoorbeeld omdat zij voor wat voor redenen dan 

ook gefrustreerd zijn. Geloof in een samenzwering 

stelt je in staat om de schuld van jouw ongeluk op 

anderen af te wentelen. Zie je wel, het ligt aan de 

ander dat ik werkeloos ben, dat ik zo weinig 

verdien, dat ik geen partner vind, allemaal omdat 

mij onrecht wordt aangedaan. En weet je, dat kan 

nog waar zijn ook. Maar het is onwaarschijnlijk dat 

dit voor alle gefrustreerde mensen, die op deze 

aardbodem rondlopen, geldt. En dan heb je ook 

nog al diegenen die er een mogelijkheid in zien om 

zich als voorgangers op te werpen. Immers zij 

hebben het complot onthuld en daarmee ontkracht.  

 

Oh, inwoners van Bakkeveen laat je niet in de 

luren leggen. Maak jezelf niet verantwoordelijk 

voor de dood van je ouders of grootouders. Luister 

niet naar al die gekkies met hun drogredeneringen. 

Laat ons richten op het instellen van een “blue 

zone”, in plaats van een “corona zone”.  

 

Bob Waisfisz   Oktober 2020
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Doarpstún nieuws november 2020 

 

Het was even rustig bij de Doarpstún, er zijn 

stokrozen uitgedeeld bij de bewoners van de 

Tsjerkewâl en er zijn plannen gesmeed om de 

Tsjerkewâl van nieuwe beplanting te voorzien. Hier 

komen wij binnenkort op terug bij de bewoners. 

 

In samenwerking met Natuurmonumenten worden 

er aan de Weverswal tegenover de Slotplaats nog 

bollen geplant in de bermen langs de vaart.  

Ook op het terrein van de Slotplaats worden 

diverse Stinsenbollen geplant zodat er rondom de 

Slotplaats in het voorjaar een bloemenzee 

ontstaat. 

 

Zo rustig het was bij onze activiteiten zo rumoerig 

wordt het nu weer nu de bladeren weer vallen. De 

bladblazers draaien weer op volle toeren. Maar 

heeft u er wel eens aan gedacht om een deel van 

de bladeren tussen de planten te laten liggen. Dit 

is dan een mooie schuilgelegenheid voor egels en 

insecten. Ook wormen en vooral regenwormen 

trekken de bladeren in de grond zodat er gangen 

met humus ontstaan in de grond waar de 

plantenwortels hun weg weer in zoeken. 

 

Opvangen regenwater in uw tuin 

Wist u dat Nederland verdroogt als zou je dat niet 

zeggen met al het regenwater wat er nu valt. Maar 

het regenwater wat er nu valt zijn we zo weer 

kwijt. Het verdwijnt in het riool. 

Dit betekent dat de riolen in Bakkeveen het 

overvloedige regenwater bijna niet meer afkunnen 

voeren en er zijn zelf straten waar het 

overvloedige regenwater echt problematisch wordt. 

Het is erg kostbaar om schoonwater te mengen 

met vuil water en daarna weer schoon te maken 

en terug te geven aan het oppervlaktewater. Dit is 

een proces wat u als tuinbezitter eenvoudig kunt 

stoppen.  

Hier volgen een aantal tips: 

• Plaats een regenton en gebruik dit water om 

de tuin te besproeien. 

• Verwijder tegels uit de tuin en zet hier planten 

in. Zelfs een paar tegels vervangen door 

planten geeft al resultaat. Gebruik hiervoor 

vaste planten, daar heeft u het meeste plezier 

van.  

• Koppel 

hemelwaterafvoer los 

van het riool en laat 

het water over uw 

tuin wegvloeien. 

In Bakkeveen zal het water na een flinke bui, 

binnen 10 tot 15 minuten geheel in de grond zijn 

gezakt. Het grondwater wordt hiermee op een 

mooie manier aangevuld. 

Bedenk wel dat een groene omgeving positief 

werkt op uw gezondheid en kinderen zijn 

gelukkiger in een groene omgeving. Dit zijn een 

paar eenvoudige maatregelen die onze gezonde 

leefomgeving nog meer kunnen versterken. 

Kijk voor nog meer tips op www.steenbreek.nl 

 

Perenbomen  

Het peren ras wat wij u aan kunnen bieden is 

Buerré Alexander Lucas. Dit is een grote handpeer 

die u kunt bewaren. 

De bomen zijn allemaal goed uit de koeling 

gekomen en wij willen de bomen in december in 

Bakkeveen uitgeven. Dus als u belangstelling heeft 

voor 2 of meer perenbomen kunt u een mail sturen 

naar doarpstunbakkefean@gmail.com met het 

aantal bomen dat u wilt. 

Wij gaan de bomen dan voor u reserveren en u 

krijgt een mail wanneer en waar u de bomen op 

kunt halen.  

 

Verdere activiteiten 

Natuurlijk heeft de Doarpstún verschillende ideeën 

voor diverse activiteiten. Denk daarbij aan een 

workshop tuininrichting en snoeien. Wij wachten 

nog even af hoe de ontwikkelingen zijn in de 

nieuwe samenleving tijdens en na de corona. Aan 

de hand van deze ontwikkelingen gaan we onze 

activiteiten aanbieden. 

 

Vragen of ideeën 

Mocht u nog vragen hebben over uw tuin of ideeën 

willen aandragen voor het kleurrijker maken van 

Bakkeveen dan kunt u die mailen naar. 

doarpstunbakkefean@gmail.com 

Samen maken wij in Bakkeveen een kleurrijke 

verbinding. 

De Doarpstún 

  

mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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Natoer Nijs 
Oktober 2020 

 

De vogeltrek is in al zijn facetten weer 

losgebarsten. Veel meldingen van grote groepen 

overvliegende ganzen, lijsters, graspiepers, 

veldleeuweriken, vinken en kepen. Wat zien wij er 

nou van in ons dorp? Goeie vraag.  

 

De meeste trek is merkbaar langs de kust en het 

IJsselmeer, maar ook vanaf trek(tel)posten. Een 

uurtje geduldig opletten wat er overvliegt kan 

desnoods ook gewoon vanuit de tuin….  

 

Op een ochtend, 18 oktober, een tweetal uurtjes 

geteld vanuit de tuin. Enkele honderden Vinken, 

een enorme groep (90 bijeen) Kepen, Sijsjes, 

Veldleeuwerik, Koperwiek, Zanglijster en 

Kramsvogel, maar ook Kol-, Toendrariet-, en 

Grauwe ganzen trokken over. Later op de dag 

een Bladkoninkje bij Ecofeen… 

 

 
Bladkoninkje 

 

Vanaf Ameland breikte mij het bericht van 

honderden overtrekkende Buizerds, (totaal plm 

800 vogels!!). Ja de eilanden zijn wat dat betreft 

spekkoper. Op zo’n moment vliegt het me aan. Ik 

moet weg, vogelen. Gelukkig was ik net terug van 

een weekje Texel en had ik mijn portie ruim gehad 

Krenten in de pap (niet jaloers worden!): 

Blauwstaart, Bruine Boszanger, Roze Spreeuw, 

Pallas’Boszanger, Bladkoninkje, Europese kanarie 

en over zee o.a. Alk, Parelduiker, Jan-van-genten, 

Zeekoeten, Zee-eenden enz.  

 

Maar tussen al dit vogelgeweld ook de rust 

gevonden om paddenstoelen te zien. Tja, op de 

eilanden toch weer veel andere soorten.  

 

Waarnemingen 

   
Vogels 

Late Boerenzwaluwen nog tot half oktober 

overvliegend.  

Begin oktober pleisterde enkele dagen een 

Bladkoninkje (foto), bij de ingang Biskopsreed 

naar de Duurswouderheide. Het vogeltje heeft zich 

ook fraai laten zien.  

 

Grote Gele Kwikstaarten werden gemeld door 

Tiny Groustra (in haar tuin bij de vijver), door 

Oene Roelsma, Siep Luinenburg en 

ondergetekende (2 over het dorp op 18 oktober). 

Let er eens op. De soort is aan te treffen bij 

vijvertjes, plasjes en ook dammetjes in sloten.  

 

 
Grote Gele Kwikstaart 
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Paddenstoelen 
In het Venebos, tov. De Stripe, veel 

paddenstoelen. Een korte opname: Toefige 

Labyrintzwam, Witte Tandzwam, veel 

Russula’s, Boleten en Mycena’s. 

  

Nienke Stuiver meldde een aantal prachtige 

Porseleinzwammen op een beuk in de Slotsingel. 

Helaas kan een paddenstoelenexcursie, wat wel in 

de planning lag, door Corona geen doorgang 

vinden. Maar goed, er is veel te zien tijdens een 

boswandeling. 

 

 
Porseleinzwam  

 

Zoogdieren 

Een doodgereden Otter werd gemeld langs de 

Klauwertswei te Siegerswoude. Het dier is 

opgehaald voor onderzoek. 

  

 

Tip 
De waarnemingen kunnen online worden bekeken 

op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies 

optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.  

 

Verder kunt u een kijkje nemen op 

www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op 

die site o.a. mededelingen en artikelen van onze 

vereniging.  

 

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst 

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

  

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Biodiversiteit in Bakkeveen neemt 

gestaag toe 
  
Stukje bij beetje wordt Bakkeveen biodiverser. Het 

is mooi te zien dat de invloed van de 

Natuerferiening hierin terug te vinden is en gericht 

kan adviseren. Zo wordt binnenkort de Slotsingel 

ingezaaid door vrijwilligers van de Natuerferiening 

met een zaadmengsel voor schaduwrijke 

onderbegroeiing: een mooie samenwerking tussen 

Natuurmonumenten en de Natuerferiening. Een 

mengsel speciaal voor dit soort onderbegroeiing, 

geen carnavalsmengsel. Hiermee wordt hopelijk 

voorkomen er wildgroei ontstaat van voornamelijk 

braam en brandnetel….  
  
Biodiversiteit heeft betrekking op de veelheid aan 

soorten die in een bepaald gebied voorkomen. 

Steeds meer mensen nemen de signalen van de 

wetenschap serieus en helpen de natuur aan meer 

biodiversiteit. Bermen, randen van weilanden en 

braakliggende gebieden worden ingezaaid met 

zaden van wilde plantensoorten. 
Deze wildmengsels zijn in vele varianten te krijgen. 

Er zijn pakjes waarop exotische vlindersoorten je 

als het ware tegemoet vliegen en pakjes met 

speciale opschriften als wildbloemenmengsel. 

Populair is momenteel het zogenoemde guerrilla 

gardening. Met een zand/kleimengsel wordt een 

soort bolletje gemaakt, met zaden erbijgevoegd; 

deze zaadbommen worden enkele dagen gedroogd. 

Dan worden de ballen op strategische plaatsen 

gegooid. De klei/zandbolletjes vallen door de regen 

uiteen en hebben dan direct een beetje goede 

voedingsbodem om te ontkiemen. Zo zie je in de 

maanden mei, juni en juli vaak op de meest 

bijzondere plekken in bebouwd gebied wilde 

planten opduiken.  
 
Gevolgen 
Ook in de landbouw worden meer en meer 

gebieden ingezaaid met mengsels. Zonnebloemen, 

papavers, ganzerik, kamillesoorten, phacelia, 

biggekruid, duizendblad, het ziet er geweldig uit. 

Het heeft direct gevolgen voor de biodiversiteit: 

meer verschillende planten, maar ook meer en 

meer verschillende insecten. Het geeft ook veel 

mensen een goed gevoel, een nostalgisch gevoel 

van: zo zag het er vroeger ook uit... 
Het is goed om eens te kijken wat voor boeketten 

er in de jaren vijftig, zestig en zeventig in een 

willekeurig weiland en een willekeurige berm in 

Fryslân geplukt konden worden. Langs sloten 

groeiden boterbloemen, zuring, madeliefjes en 

paardenbloemen. Op zandpaden groeiden 

pinksterbloemen, biggekruid, korenbloemen en 

kleine papaversoorten. Iedere soort had zo zijn 

eigen plek in het landschap.  
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Weinig variatie 
Door veel intensiever gebruik te maken van het 

land en daarbij kunstmeststoffen te gebruiken, 

wordt het landschap steeds groener. Het eiwitrijke 

gras groeit dan sneller dan de bloemen en kruiden 

die van nature ook voorkwamen. Dit gras wordt 

ook heel vaak gemaaid. Bloemplanten krijgen 

nauwelijks de kans om tot bloei te komen. De 

weilanden worden zo rijk met voedzaam groen 

gras, maar met heel weinig variatie in 

plantenleven. 
De bermen worden ook steeds eenzijdiger. Als 

bermen gemaaid worden door het goedkope 

maaien en verhakselen met een klepelmaaier, 

wordt de berm als het ware bemest met eigen 

compost, nog boven op de bemesting die door de 

lucht al aan komt waaien. Hierdoor zullen ook de 

bermen groener worden. Het kan zijn dat veel 

goedkoop maaien kaler en veiliger bermen 

oplevert, maar voor biodiversiteit is het 

vanzelfsprekend niet gewenst. 

 
Er worden momenteel veel bijenlinten, 

bloemenweides en bermen gefreesd en ingezaaid 

met wildmengsels. Er zijn zaadmengsel bij die eruit 

knallen. Knalroze cosmea’s, zonnebloemen, 

papavers in soorten en maten, en heel veel 

ganzerik met kamille. Succes voor mensen die van 

een fleurige weide houden is daar altijd. Er wordt 

gestopt om foto’s te maken, er worden achtergrond 

foto’s voor Facebook gemaakt en de inzaaiers 

voelen zich goed: ze doen iets voor de natuur en 

biodiversiteit. Het is goed, maar erg tijdelijk! Zoals 

carnaval… 
 
Keuze voor inheems en passend bij het 

landschap 
De afgelopen jaren is er veel naar biodiversiteit 

gekeken. Er zijn veel ingezaaide plekken 

onderzocht en wat blijkt: het eerste jaar is vaak 

enorm goed en er is ook meer biodiversiteit te 

vinden in insecten die op de bloemenweelde 

afkomen. Het tweede jaar wordt het al iets minder, 

het gras komt terug, en het derde jaar wordt er 

vaak al gezocht naar nieuwe manieren van 

onderhoud: het wordt saai en rommelig. Het 

carnaval is dan voorbij, en er is weinig meer te 

halen voor de bij. Dat komt door een mismatch van 

de soorten met het landschap. 
 

Door goed naar het landschap te kijken, de grond 

te bekijken en eens met ouderen of een ecoloog 

het gesprek aan te gaan over wat voor planten 

groeiden in dat gebied, leer je veel over wat 

eigenlijk kan en moet. Op zandgrond zullen 

typische zandgrondplanten opduiken, voor 

kleigrond typische kleigrondplanten. Dit soort 

indelingen maakt de keuze van een goed 

wildmengsel gemakkelijker. Zaden die passen bij 

het landschap, de biodiversiteit ondersteunen. De 

kans dat dergelijke zaadmengsels blijvend 

resultaat opleveren, is groot.  
 
Kleuren 
Mengsels met alle kleuren van de regenboog 

passen daar niet echt bij, voor biodiversiteit zijn 

die helemaal niet nodig of nuttig. Misschien even 

mooi, voor de foto op Facebook, maar voor de 

langere termijn is een voor het landschap passend 

wildmengsel van zandgrond, kleigrond of voor in de 

stad de beste keuze. 
Het beste is te werken met lokaal gekweekt zaad, 

dan blijven de in het landschap aangepaste planten 

leven en voeden ze de daar levende insecten. Hoe 

meer biodiversiteit, hoe beter het is, maar stabiele 

in het landschap passende biodiversiteit is voor het 

gehele systeem het beste. De Slotsingel in 

Bakkeveen zal geen kleurenrijkdom tonen als de 

planten opkomen (schaduw!), maar het zal 

spannend zijn om te zien hoeveel verschillende 

soorten er gaan groeien.  
 

In de lente en zomer van het komende jaar en 

vooral het jaar erna, zal het spannend zijn om te 

gaan inventariseren welke van de onderstaande 

plantensoorten u langs de Slotsingel allemaal kunt 

vinden!  

 

Look-zonder-

look 

Ruig Klokje Koninginnekruid 

Gewone 

Engelwortel 

Dolle Kervel Moerasspirea 

Fluitenkruid Stinkende 

Gouwe 

Robertskruid 

Grote Klis Vingerhoeds-

kruid 

Geel Nagelkruid 

Gewone 

Berenklauw 

Dagkoekoeks-

bloem 

Heggendoornzaad 

Akkerkool Bosandoorn Knopig helmkruid 

Bosvergeet-

mij-nietje 

Boerenworm-

kruid 

Echte valeriaan 

Gewone 

Brunel 

Valse salie Vogelwikke 

 
 
Jan Willem Zwart  
Beheerder voor Natuurmonumenten o.a. van 

landgoed de Slotplaats 

  



48 

Vrouwen van Nu 
 

De ledenavond van donderdag 15 oktober zou 

worden gewijd aan de donorwet, maar de laatste 

coronaberichten/maatregelen gooiden roet in het 

eten. Het bestuur besloot om de avond niet door te 

laten gaan. In plaats daarvan is besloten alle leden 

een fraai tasje met gemengde bloembollen te 

bezorgen.  

 

Dat bleek een goed idee. Een hoopvol cadeautje: 

wie de bollen nu in de grond stopt, of in een pot 

met aarde, wordt in het voorjaar aangenaam 

verrast door het resultaat van deze geringe 

inspanning.  

 

En……de 

bollen 

hoeven niet 1,5 meter uit elkaar.  

WIJ WEL! 

 

Als we nu volhouden, hebben we straks weer kans 

op gezellige, gezamenlijke activiteiten! 

ZETTUMOP, vrouwen! 

 

Petra de Jong 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

November 2020, nr. 9 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

 

Ik ga niet opnieuw schrijven over 

de corona-crisis. Veel 

mededelingen over de activiteiten van de 

Historische Vereniging Bakkeveen kan ik ook niet 

doen, want pas op 5 november komen we voor een 

bestuursvergadering met ons bestuur bijeen, om 

te bezien welke activiteiten we nog zullen 

organiseren en hoe we het jaar kunnen afsluiten. 

 

Dus ik beperk ik me nu tot een korte terugblik op 

de enige activiteit die nog wel door kon gaan: de 

fotosessie van dinsdag 27 oktober in Dúnhoeke. 

We waren met dertien personen, we zaten op 

tenminste anderhalve meter afstand van elkaar, 

allemaal voorzien van een mondmasker. Het 

verbergt alle gezichtsuitdrukkingen, maakt 

sprekers soms bijna onverstaanbaar, en ook 

onherkenbaar. Alle gezichten gaan een beetje 

lijken op kikkerkoppen.   

 

We zaten ook in een ruimte waar een fris windje 

doorheen woei en waar de koffie dit keer op een 

blaadje geserveerd werd. Dat bleek allemaal geen 

belemmering van een warme gezellige bijeenkomst 

voor een goede uitwisseling van ideeën en 

indrukken. En dat allemaal naar aanleiding van 

hele oude of minder oude foto’s, die getoond 

werden.  

We bespraken nogmaals veel foto’s van het “hart” 

van Bakkeveen: de Brink met de wegen die erop 

sluiten en de bebouwing, de oude verdwenen, 

maar ook de gebleven en veranderde gebouwen. 

We slaagden er in de precieze plaats waar foto’s 

genomen waren te bepalen en ook vast te stellen 

in welk seizoen en in welk jaar de foto’s precies 

gemaakt waren, en vaak konden we ook de 

personen op de foto identificeren.  

 

En er waren dit keer hele oude foto’s bij, uit de tijd 

dat lindebomen nog tegen de gevels van de 

woningen geplakt stonden. De aanwezigheid van 

wegverharding, of de zichtbare aansluiting op het 

elektriciteitsnet of de telefoon, de soort 

straatverlichting, de geparkeerde 

landbouwwerktuigen, koetsjes of automobielen, en 

de personen die herkend werden en van wie de 

leeftijd geschat werd, al die kenmerken hielpen 

mee om de leeftijd van de foto te bepalen en ook 

namen te geven aan allerlei voorwerpen die soms 

als een vlek op de foto stonden.  

 

Al die afbeeldingen samen, die een periode van 

bijna honderdvijftig jaar beslaan, geven een mooi 

beeld van het moderniseringsproces dat zich ook in 

Bakkeveen zich heeft voltrokken. 

 

Er werd gezucht door deelnemers, als ze een echt 

mooie foto zagen, of als ze zich realiseerden hoe 

mooi Bakkeveen vroeger vanuit bepaalde 

gezichtshoeken wel was. De hele bijeenkomst 

ademde een sfeer van liefde voor het dorp waar 

we opgroeiden of wonen, en dat gaf onderling ook 

een goed gevoel. 

 

We sloten af met de aankondiging dat we op 

dinsdag 24 november om half twee weer zo’n 

bijeenkomst beleggen. Maar natuurlijk onder 

voorbehoud met verwijzing naar dat virus. En laten 

we maar hopen dat er dan geen vijftig of honderd 

mannen en vrouwen de fotosessie willen bijwonen. 

 

Fred Hoogenboom    
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Recepten richting Kerst …. 
 

Het worden alweer donkere dagen en in deze 

vervelende tijd waarin Corona ons leven beïnvloed. 

Een paar drankjes om te maken, die natuurlijk met 

mate genuttigd mogen worden: ze zijn klaar met 

Kerst ! Wens iedereen veel succes met het maken 

hiermee. 

 

Truus Witteveen 

 

 

Grand Marnier  
Ingrediënten 

• 40 koffiebonen 

• 40 suikerklontjes of 160 gr. suiker 

• 1 sinaasappel 

• 1liter jonge jenever 

Bereidingswijze 

Snijd de sinaasappel in met een scherp mes. Neem 

een grote weckfles of een ander pot met een grote 

opening(sinaasappel moet er in zijn geheel in). En 

je moet hem goed kunnen afsluiten. Daarin doe je 

de bonen, suiker en de sinaasappel. 

 

Daarna vul je de pot met de jenever en zet je hem 

40 dagen weg op een donkere pek. Af en toe even 

omschudden zodat de suiker goed kan oplossen. 

 

Na 40 dagen giet je de Grand-Marnier over in een 

mooie karaf of andere fles. Mijn manier van 

overschenken: eerst door een dunne doek gieten 

in een grote kom of maatbeker (met tuit). Zo 

komen er geen schilfers van de koffiebonen mee in 

de fles. Daarna de fles of karaf afvullen met behulp 

van een trechter. 

Proost !! 

 

Tia Maria 
Ingrediënten 

• ½ liter jenever 

• 90 hele koffiebonen 

• 5 zakjes vanille suiker 

• 2 ons donkerbruine kandij suiker 

Bereidingswijze 

Alles bij elkaar in een fles doen. Dagelijks goed 

schudden. 3 weken later, eventueel de laatste 

koffiebonen verwijderen en de Tia Maria is klaar. 

 

Advocaat  

Ingrediënten 

• 8 eieren 

• 300 gr. Suiker 

• 1 pakje vanillesuiker 

• ½ liter brandewijn 

 

Bereidingswijze 

Klop de eieren met de suiker en de vanillesuiker 

dik en schuimig. 

Voeg langzaam al roerend de brandewijn toe. 

Laat dit mengsel onder goed roeren au-bain-marie 

binden, tot het de gewenste dikte heeft. 

Doe de advocaat in een schone fles en sluit deze 

af. 

 

Zuurkool maar dan anders 

Ingrediënten 

• 1 pakje magere spekblokjes 

• 1 pak zuurkool naturel 

• 200 gram kipfilet 

• Krul pasta ( drie kleuren ) 

• Potje zure room ( creme fraiche ) 

• Zout en 1 eetl. Kerrie poeder 

 

Bereiden 

Spekjes uitbakken, kipfilet in stukjes snijden en 

meebakken. De kruiden toevoegen. Zuurkool 

gaarkoken en toevoegen aan de spekblokjes en 

kip. De room toevoegen. 

 

De pasta koken volgens voorschrift en toevoegen 

aan de zuurkool. Nog even goed door verwarmen. 
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Geen oplichting maar creatieve oplossing ! 
 

Wethouder De Vries van Opsterland opent de 

digitale giftshop van de Voedselbank.  

 

Voedselbank Opsterland in Gorredijk zet alle zeilen 

bij om door deze tijd te komen. “Wij verwachten 

de komende tijd door de gevolgen van Corona, 

meer klanten te krijgen en dan is naast alle 

materiele hulp ook een beter gevulde kas nodig” 

aldus Henk Marinus van het bestuur. 

Naast de donateursactie opent de voedselbank 

haar digitale giftshop.  

 

Het is een winkel, waar je iets weggeeft. De naam 

is bedacht door een van de vrijwilligers van de 

Voedselbank en de digitale winkel is kosteloos 

gemaakt door aWebsheep te Utrecht. 

 

In de goed gevulde winkel kun je zonder 

mondkapje en winkelwagentje, rustig rondkijken, 

je aankopen in het winkelmandje doen en 

gemakkelijk online betalen. 

Er is echter één groot verschil met een gewone 

webwinkel: alles wat je in het winkelmandje doet, 

moet je wel betalen, maar je hoeft de volgende 

dag niet thuis te blijven, want er komt niemand 

aanbellen om de boodschappen te brengen. 

 

Het geld van de producten, die je bestelt, komt 

namelijk direct ten goede van de voedselbank. De 

webshop zegt dan ook: Uw aankoop is een gift, u 

ontvang geen producten maar uiteraard wel een 

bedankje! 

 

“Wel betalen, maar niets krijgen, is op het internet 

niet uniek natuurlijk, maar dan heet het oplichting, 

maar voor ons is het een ludieke oplossing om een 

gift te doen aan de voedselbank” aldus Henk 

Marinus. 

 

Het adres: giftshop.voedselbankopsterland.nl 

 

Nadere informatie bij: 

H.Marinus, bestuurder/ fondsenwerving  

tel. 06 24695808 

 

  

https://giftshop.voedselbankopsterland.nl/
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Kampeerders doneren voor dieren, aardig gedrag loont 

Oktober 2020 

 
Afgelopen zomer heeft camping De Drie 

Provinciën geld opgehaald voor het lokale 

dierenasiel. De opbrengst is in totaal €330 voor de 

Stichting Dierencentrum Friesland. 

 

Op de senioren camping op de grens van 

Groningen, Friesland en Drenthe leverde de 

kampeerders hun supermarktzegels van de Poiesz 

in bij de Brigitte van Camping De Drie Provinciën. 

Zij koos juist de Poiesz-supermarkt omdat keten 

alleen opereert in het hart van het Noorden 

waardoor het voor deze zegels niet in heel 

Nederland gespaard kunnen worden. Op de 

camping staan vaak kampeerders van uit heel 

Nederland, dus zij geven hun zegels makkelijker 

weg.  

 

Die redenatie klopte want de campingeigenaren 

verzamelde in een mum van tijd een berg zegels 

voor het goede doel. In drie maanden tijd plakte 

ze 92 zegelboekjes vol met een waarde van 

tweehonderddertig euro. 

  

Samen sterk voor het goede doel 

Ook zocht de camping in Een West contact met 

Poiesz in Haulerwijk om deze actie extra kracht bij 

te zetten.  

Het team van Poiesz Haulerwijk was meteen 

enthousiast over deze actie voor het regionale asiel 

en verhoogde het bij elkaar geplakte zegelbedrag 

met een cadeaubon van honderd euro. Deze 

samenwerking resulteerde in de totale donatie 

voor de Stichting Dierencentrum Friesland 

driehonderddertig euro. 

 

Dat is een heel lief gebaar van de kampeerders en 

van de lokale supermarkt in Haulerwijk. En sluit 

goed aan bij de verantwoorde sfeer die er deze 

zomer in het Noorden leefde tijdens de corona 

epidemie.  

 

Veilig recreëren en genieten van de 

gemoedelijkheid in het Noorden 

In heel Nederland heerste bezorgdheid voor 

besmetting van mens tot mens en uit voorzorg 

leefde veel mensen geïsoleerd. Met de beste 

bedoelingen sloten vooral kwetsbaren zich op en 

zagen weinig tot geen mensen. Helaas voelde 

ouderen zich hierdoor vaak eenzaam en verdrietig. 

Gelukkig waren er ook vitale senioren die er op uit 

trokken met hun eigen mobiele huis om op een 

veilige manier buiten te recreëren. 

  

Op de camping De Drie Provinciën, op de grens 

van Groningen, Friesland en Drenthe, was het 

opvallend hoe de kampeerders elkaar de ruimte 

gaven bij het gezamenlijke toiletgebouw en buiten 

op veilige afstand een gezellig praatje hadden. Op 

deze camping staan vooral 50-plussers (in plaats 

van gezinnen met kinderen) en hier werd als 

vanouds genoten van vakantie doordat de 

veiligheid geborgd werd door gewoon rekening met 

elkaar houden. Vermijd drukte is op deze camping 

vanzelfsprekend; de ruime kampeerplekken en de 

weidsheid de drie Noordelijke provinciën zorgen 

ervoor dat er voldoende ruimte is voor fysieke 

afstand tot andere mensen. 

  

Kampeerders trokken uit heel Nederland naar het 

Noorden. En zij waren heel enthousiast over de 

natuur hier, zowel het groen als de mentaliteit. Zo 

werd het winkelen in de Poiesz supermarkt 

geroemd vanwege de attente hygiëne van het 

personeel en de gemoedelijkheid van het 

winkelend publiek. In Haulerwijk worden de 

karretjes schoongemaakt, wachten mensen 

geduldig op elkaar in een rij met afstand en ook 

hier gunnen de mensen elkaar als vanzelf de 

ruimte. Iets wat de kampeerders echt positief 

verraste en dat hielp weer dat ze vaker gingen 

winkelen bij de Poiesz waardoor de zegeltjes 

binnen liepen.  

Kortom verantwoord gedrag loont, voor mens en 

dier!  
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Ik vind, sprak een visserman uit Zierikzee , vangstbeperking op zich een onzalig idee. 

Want de Noordzee zit vol met bot en met schol, maar de Heren in Brussel, die vangen voor twee. 

 

Een wisselwachter raakte in  Wijster door de drank het spoor een beetje bijster. 

Zodat de trein voor Hoogeveen terecht kwam in het dorpje Sleen. 

Daar riep toen iedereen in koor, hoera wij liggen nu aan het spoor! 

 

Een honingbijtje uit Zaltbommel liet zich versieren door een hommel. 

Dat had gevolgen voor 't product dat uit de  bloempjes werd geplukt. 

't Leek wel op honing, maar 't was rommel. 

 

Een dierenarts met praktijk in de Peel werd het doden van biggetjes plotseling te veel. 

Woest wierp hij de spuit het stalraampje uit. 

Weg van hier, dacht hij, eer ik m 'n zelfrespect verspeel. 

                                                                                                               Appie 

 

 

Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Datum Tijd Voorganger Soort dienst Locatie 

1 nov 09.30 uur ds Jak. Verwaal gangbare dienst met 

KND/Jeugd 

De Mande Bakkeveen 

8 nov 09.30 uur ds G.C. Kajim_Emmen Gangbare dienst De Mande - Bakkeveen 

15 nov 09.30 uur gemeenteleden frysketsjinst De Mande - Bakkeveen 

22 nov 09.30 uur ds Jak.Verwaal Gangbare dienst De Mande - Bakkeveen 

29 nov 09.30 uur ds Jak.Verwaal Muziekdienst De Mande - Bakkeveen 

 

                                  

  

 

 

Boerenkoolstamppot met UmaWorst 

Hollandse winterkost, echt superfood 
 

Boerenkool is bezig met een flinke opmars en dat 

is logisch. Een goede stamppot is namelijk een 

heerlijke manier om onze weerstand te versterken. 

En dat is tegenwoordig wel een dingetje. 50 gram 

boerenkool bevat al genoeg vitamine C voor de 

hele dag.  

 

Om de boerenkool op een lekkere en verrassende 

manier compleet te maken kunt u een UmaWorst 

toevoegen. Het mooie is dat met weinig moeite 

een extra verantwoord en extra smakelijk recept 

op tafel komt. De UmaWorst is een runderworst 

gemaakt van vlees van eigen bodem dat verrijkt is 

met zeewier en gerookt is op beukenhout. Het 

zeewier zit net als de boerenkool boordevol 

belangrijke voedingsstoffen die we nodig hebben. 

Daarnaast bevat de UmaWorst minder zout dan 

gewone rookworst omdat het zeewier meer smaak 

geeft aan het gerookte vlees. Wel zo verantwoord 

en wel zo lekker. Zo kunt u met een gerust hart 

aanschuiven bij een heerlijke boerenkool stamppot 

met UmaWorst.  

 

TIP: Wilt u meer weten over dit Bakkeveense 

product? Kijk dan op: www.umameats.nl of bel 

met Mendelt Tillema via 0611918666.  

De UmaWorst is verkrijgbaar via Slagerij Van 

Eik 

  

Ingrediënten voor 4 personen: 
- 300 gram boerenkool  
- 300 gram gekookte witte bonen 
- 500 gram aardappelen 
- 1 eetlepel natuurazijn. 
- peper en zout naar smaak 
- scheut olijfolie of 1 eetlepel  roomboter  
- 4 x UmaWorst (verkrijgbaar bij slagerij Van Eik) 

http://www.umameats.nl/
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 Wandel extra fit … bij Outdoor Bakkeveen 

 

Elke vrijdag – Wandel Extra Fit – bij Outdoor 

Bakkeveen: 

Tijdens de Wandel Extra Fit training ga je met 

onze instructeur Pietsje het bos in (tijdens 

coronatijd kan dit in het survivalterrein zijn). 

In een stevig wandeltempo wordt je hartslag 

verhoogd. Ondertussen stop je verschillende keren 

voor een oefening. Dit varieert van buikspieren, 

bovenbeenspieren tot gewicht training. 

Doel: conditieverbetering en spierversterkend.  

Ook de afwisseling met wandelen en oefeningen 

geeft een gecontroleerde work-out. 

Duur: 1 uur. 

Start: iedere vrijdag 10.45-11.45 uur in het 

Survivalterrein. 

Info of opgave: info@outdoorbakkeveen.nl of 

bel 06-49893506 

1 proefles gratis, daarna kun je een strippenkaart 

aanschaffen waar je ook outdoor fitness mee kunt 

doen. 

(Er wordt gewerkt met in achtneming van de 

corona regels.) 

  

 
 

 

Voorlopig resultaat Collecteweek Bakkeveen 
 

Het resultaat van onze gezamenlijke 

collecteweek stemt ons zeer tevreden. Voor de 

deelnemende goede doelen en fondsen is er nu 

ruim € 10.000 gedoneerd en toegezegd. 

 

De definitieve opbrengst en de verdeling per 

doel zullen wij in de Slúswachter van december 

publiceren. Wij zijn nu bezig met het verwerken 

van de lijsten en alle toegezegde bankbetalingen 

zijn nog niet binnen of nog niet verwerkt. 

Al met al kunnen wij 

terugzien op een 

geslaagde week en de 

reacties uit het dorp zijn positief. Wij danken u 

voor uw bijdrage en de wijkhoofden en 

collectanten voor hun inzet. 

 

Bestuur Stichting collecteweek Bakkeveen. 

www.bakkeveen.nl/collecteweek 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 

   
  

mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
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Corona-puzzel 
 

We hebben 15 vragen voor u. Deze zijn op te 

lossen door (deze keer) een wandeling langs de 

vaart en naaste omgeving. Maak bij elke vraag 

een keuze uit 1 van de 4 gegeven antwoorden. 

Kies het beste antwoord (hoeft dus niet precies 

goed te zijn, maar het beste).  

Inzenden van de oplossingen naar 

info@bakkeveen.nl.  In de mail jouw 

contactgegevens en de oplossing: van elke 

vraag het nummer met de gekozen letter. Veel 

wandelplezier in deze corona-tijd…. 

 

Heb je ook een leuke puzzel of een tip waarbij 

de mensen in beweging moeten komen? Wellicht 

komt die in de volgende Slúswachter aan bod. 

Mail naar info@bakkeveen.nl. 

O ja: er zijn deze keer 3 horecaprijzen te winnen 

van € 25, € 15 en € 10. Loting bij gelijke uitslag. 

Inzenden uiterlijk zondag 22 november. 

(tellen is inderdaad mijn hobby 😊)

 
1. Weverswal 31A heeft een 

bord bij de straat staan. 

Hoeveel “hoopjes” verf 

staan er in totaal op? 

A. 5 

B. 6 

C. 9 

D. 12 

 

2. Welk beroep wordt 

blijkbaar uitgeoefend op 

Tsjerkewâl 12?  

A. Hoefsmid 

B. Paardenhandelaar 

C. Timmerman 

D. Ploeger 

 

3. Niet iedereen mag zomaar 

op terrein van It Ankerplak 

parkeren. Hoeveel borden 

staan er met de tekst 

“uitsluitend bewoners 

Ankerplak”. 

A. 0 

B. 2 

C. 4 

D. 6 

 

4. Wat mag blijkbaar niet 

naast Merskekamp 4 ? 

A. parkeren 

B. hondenpoep laten 

liggen 

C. vuil storten 

D. maaien 

 

5. Wat is de som van de 

cijfers op knooppuntpaaltje 

55 van Wandelnetwerk 

Fryslân ? 

A. 805 

B. 575 

C. 402 

D. 166 

 

 

 

6. Waar staat het water in de 

vaart hoger? Bij bruggetje 

bij Houtwal 10 of bij De 

Wâldsang? 

A. Vrijwel even hoog 

B. Houtwal 10 

C. De Wâldsang 

D. Hangt van de 

temperatuur af. 

 

7. Aan de Brink staat een wit 

huis. Welke naam heeft 

dat witte huis blijkbaar? 

A. Er is geen naam 

B. ’t witte huis 

C. De brink 

D. Vijfsprong 

 

8. Hoeveel loopplankjes heeft 

bruggetje nabij Lange 

Singel 23? 

A. 3 

B. 24 

C. 26 

D. 29 

 

9. In de voorgevel van 

Mandewijk 1C zitten niet 

alleen rechthoekige 

ramen. Hoeveel 

driehoeksramen zitten in 

de voorgevel? 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

 

10. In welk jaar is het gebouw 

van de voormalig 

Hervormde Kerk blijkbaar 

gesticht? 

A. 1789 

B. 1856 

C. 1889 

D. 2020 

 

 

 

11. Hoeveel ronde 

Amsterdammertjes staan 

langs de straat in centrum 

Bakkeveen? 

A. 26 

B. 45 

C. 50 

D. 53 

 

12. Hoeveel bushaltebordjes 

zijn er in de bebouwde 

kom van Bakkeveen waar 

een lijndienst langs komt? 

A. 2 

B. 3 

C. 6 

D. 7 

 

13. Welke vlag hangt in de 

vlaggenmast bij The 

Loryann? 

A. Nederlandse 

B. Friese 

C. Bakkeveense 

D. “For Farmers” 

 

14. Welke kleur heeft de tekst 

“Telephone” op Tsjerkewâl 

32? 

A. Wit 

B. Zwart 

C. Rood 

D. Groen 

 

15. Wat is het grootste 

huisnummer (in 

afmetingen) aan de 

Tsjerkewâl? 

A. 2 

B. 23 

C. 32 

D. 48 
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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 29 

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: 

• November: alle zaterdagochtenden behalve 

de laatste zaterdag (28/11) 

• December: alleen zaterdag 12 december ... 

en dan is het jaar weer voorbij. 

 

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 

 

 
 
 

 

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 

 

Bezorging Slûswachter voor de straten 

Foarwurkerwei en Singels. 10x per jaar op 

donderdag. In totaal 61 exemplaren. 

 

Dit met ingang van de maand december.  

Reden: verhuizing van de huidige bezorgster. 

Belangstellenden kunnen zich melden bij Jan van 

Dalen, janvd@bakkeveen.nl . 

 

 

Vorige maand …. 
 

Op de vacature “interviewer” van vorige maand 

zijn maar liefst 4 positieve reactie gekomen! 

Dit zal naar alle waarschijnlijkheid betekenen 

dat meer mensen en bedrijven via de 

Slûswachter aan de lezers van Bakkeveen en 

omgeving worden voorgesteld. Tenzij corona ons 

tegenzit …. 

 

http://www.voedselbankopsterland.nl/
http://www.dewylderoas.nl/


59 

 

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. 


