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Jaargang 13 nr. 1  
  Januari 2021 

  

Winterpret met sneeuw en ijs in de vaart. Plaatje van febr 2012. 

Wat zal 2021 ons brengen ?  
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De Slûswachter 

 
“Ik wou dat 2020 snel voorbij was” was in 

december een veel gehoorde opmerking. Het is 

zover, we zijn alweer een paar dagen in 2021. En 

wat blijkt: er is niks veranderd. Nou ja, er daagt 

perspectief. Het eerste vaccin is goedgekeurd en 

naar verwachting zullen ook nog een aantal andere 

leveranciers hun vaccins spoedig goedgekeurd 

krijgen. Dat biedt hoop om over enkele maanden 

weer langzaamaan terug te kunnen keren naar het 

oude normaal. 

Voor dat het zover is zal er nog oeverloos 

gediscussieerd worden over (snel)-testen, de 

vaccinatie strategie, code zwart voor de 

ziekenhuizen, vrijwilligheid van vaccinatie, waarom 

ik dicht en hij niet (of andersom). De 

praatprogramma’s op TV worden er gretigl mee 

gevuld. Het enige wat we echt moeten is nog wat 

geduld en een goed/veilig gedrag laten zien.  

 

Alle bijeenkomsten zijn momenteel door de 

lockdown op zijn minst tot en met 19 januari 

afgelast. En de ontwikkeling van de 

besmettingscijfers overziend zal deze periode 

vrijwel zeker verlengd worden. 

Het zou mooi zijn als het corona nieuws plaats zou 

maken voor nieuws over het weer. Dat het gaat 

vriezen. Zo stevig gaat vriezen dat het ijs dik 

genoeg is om te kunnen gaan schaatsen. Geen 

uitgezette tochten, maar individueel schaatsen. 

Niks mis mee, likt mij. Dan hebben we tenminste 

weer eens iets anders aan ons hoofd. 

 

Deze Slûswachter is ook wat minder dik 

uitgevallen. Dat is meestal zo in januari, maar nu 

zijn er ook vrijwel geen evenementen meer waar 

verslag van kan worden gedaan of kunnen worden 

aangekondigd. Wel heeft J.N. een dubbele “Nieuw 

bij ons in het dorp”, is Pjirkje Idsinga op bezoek 

geweest bij fam. Nieuwdam en heeft Jannie 

Tjassing “B.B.B.” geïnterviewd.  

 

Jan van Dalen 

 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 6 jan Afgelast Speel-o-theek uitleen speelgoed. 15:15-17:15 uur in Dúnhoeke 25 

Wo 6 jan Bundelen Slúswachter in Dúnhoeke. Om 18:30, 19:30 en 20:30 uur --- 

Vr 8 jan Tennisvereniging: laatste dag aanmelden diverse competities 33 

Za 9 jan Kerstbomen inleveren bij De Twakamp om te overzomeren. 41 

Di 19 jan Laatste dag lockdown periode (tenzij er wordt verlengd) Web 

Za 23 jan Doarpstun: Workshop snoeien, locatie Twakamp 47 

Ma 25 jan Kerstverlichting over de vaart wordt uitgeschakeld Web 

Ma 25 jan Start teken- & schildercursussen in Dúnhoeke. Tijdig aanmelden! 24 

Di 26 jan Gezond natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur 29 

Di 26 jan Historische beelden bekijken. “Bakkeveen vroeger”.  Dúnhoeke, 13:30 uur 45 

Di 26 jan Doarpstun: Workshop tuin inrichten.  47 

Di 26 jan Fr. C.P.B. Jaarvergadering. De Mande, 19:30 uur --- 

Di 2 feb Gezond natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur 29 

Wo 3 feb Speel-o-theek uitleen speelgoed. 15:15-17:15 uur in Dúnhoeke 25 

Do 4 feb Laatste dag inzenden kopij Sluswachter februari. --- 

Di 9 feb Gezond natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur 29 

Wo 10 feb Bundelen Sluswachter. Dunhoeke. ---- 

Ma 22 feb Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 26 feb Web 

Ma 22 t/m vr 26 feb Huisartsenpraktijk gesloten 6 

Di 23 feb Historische beelden bekijken. “Bakkeveen vroeger”.  Dúnhoeke, 13:30 uur 45 

   

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

  

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen 
Inlichtingen over lidmaatschap tel. 06 - 13863123 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) 

Bij sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, 

Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39 
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Vereniging   Plaatselijk   Belang 
Jannie Tjassing Voorzitter 541216 Nienke Okkema Lid 06-2506 0866 

Josien Meulenhoff Secretaris 06-1954 4949 Frans Mulder Lid 06-3065 3272 

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

Appie Dekker Lid 541245 

 

   

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

Op het moment dat ik dit schrijf hoor ik op de 

achtergrond de geluiden van ontploffend carbid. 

Dit is één van de weinige dingen, dat nog is 

toegestaan om het oude jaar uit te luiden. De 

tradities van voorgaande jaren, vuurwerk, carbid, 

oliebollen en samenzijn met familie en vrienden 

zijn opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Ieder 

zoekt voor zich een manier om deze laatste dag 

van het jaar een eigen inhoud te geven. Zeker is 

dat het een gedenkwaardige afsluiting is van een 

bijzonder jaar. Laten we hopen dat er snel 

gevaccineerd kan worden zodat we dit corona virus 

onder controle krijgen.  

Het bestuur van PB wens u allen een 

gelukkig en gezond 2021. 
 

Bestuurszaken 

• Nieuwe kandidaat bestuursleden. 

In april 2020 hebben we gemeld dat de 

samenstelling van ons bestuur gewisseld 

was. Josien Meulenhoff is Gejanna de Haan 

opgevolgd als secretaresse. In 2021 zullen 

opnieuw 2 bestuursleden volgens rooster 

aftreden, Appie Dekker en Eppie Pera. Zij 

hebben 6 jaar zitting gehad in het bestuur. We 

zijn verheugd dat we een een nieuwe 

kandidaat hebben, die zich beschikbaar stelt 

voor een bestuursfunctie. Dat is Wychard 

Draaijer, sinds zijn jeugd een inwoner van 

Bakkeveen. Voor wie hem nog niet kent, hij 

woont in het pand op de Brink dat o.a. de 

kapsalon omvat. Wychard draait al mee in het 

bestuur om zich zo goed te kunnen 

voorbereiden.  

Beide kandidaten zullen nog officieel door de 

ALV moeten worden benoemd. We hebben 

echter nog niet eerder in zo’n situatie gezeten. 

Daarom denken we op deze manier een goede 

weg te hebben gevonden, zodat we onze 

werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen 

blijven doen.  

• Maar wanneer een ALV? 

In maart 2020 hebben we vanwege de 

maatregelen rondom Corona niet de 

mogelijkheid gehad om een Algemene 

Ledenvergadering bijeen te roepen om aan 

onze leden rekening en verantwoording te 

kunnen afleggen. De kascontrole is in 2020 

gelukkig wel gedaan en de kascommissie heeft 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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de cijfers goedgekeurd. We hopen dat we in 

2021 wel een ALV kunnen houden. Mocht dit 

wederom niet mogelijk zijn dan zullen we 

kijken hoe we dit op een andere manier 

kunnen oplossen.  

 

Eerste deel herinrichting Mjûmsterwei 

gereed. 

De aannemer heeft flink doorgewerkt, zodat de 

werkzaamheden al ruim voor Kerst konden worden 

afgerond. De nieuwe weg ligt er mooi bij. Iets 

smaller, hogere zijkanten en belegd met klinkers. 

Het hemelwater zou nu beter moeten worden 

afgevoerd. Het water is in ieder geval deze maand 

met bakken uit de lucht gekomen. In het nieuwe 

jaar wordt het tweede deel van de weg aangepakt. 

Hopelijk verloopt dat net zo voorspoedig.  

 

Ambtelijk overleg met de gemeente. 

Op 10 december hebben we ons jaarlijks ambtelijk 

overleg gehad met de ambtenaren van de 

gemeente. Daarin is o.a. gesproken over: 

• voortgang woningbouw Aylvalan 

• wens dorp voor toekomstige woningbouw 

locatie scholen 

• nieuwbouw scholen 

• renovatie van De Brink 

• voortgang aanpak van recreatieve fietspaden  

• voortgang beton aanbrengen op fietspad 

tussen Wijnjewoude en Bakkeveen 

In de Slûswachter houden wij u zoveel mogelijk op 

de hoogte van al deze zaken. Voor het overleg met 

de gemeente is het goed dat we deze zaken ook bij 

hen benoemen en bespreken en onze wensen 

hieromtrent duidelijk aangeven. 

 

Activiteiten voor de jeugd. 

Er stonden een aantal leuke activiteiten gepland, 

maar helaas door de lock down ging dit weer niet 

door. Wel heeft jeugdwerk Code Hans een aantal 

digitale activiteiten aangeboden. Deze staan 

vermeld op de website van Bakkeveen.  

Het is goed ook wat aandacht te geven aan onze 

jeugd. Ze kunnen elkaar niet ontmoeten zoals 

vroeger, leuke activiteiten en clubs liggen stil, de 

scholen blijven ook al langer dicht na de 

Kerstvakantie. En het is koud en nat buiten. 

Probeer je dan maar eens te vermaken bij je 

ouders thuis op de bank, waar je het hele jaar al 

hebt moeten hangen. Een uitzondering daar 

gelaten, gedraagt de jeugd zich kranig in dit 

Corona tijdperk. We mogen ze best wel eens een 

complimentje geven!  

 

Jannie Tjassing 
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Voorjaarsvakantie 
 

De praktijk is gesloten van 

 
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 

  

   Houd rekening met uw medicatievoorraad. 
 
              

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: 
 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 

Meester Geertswei 15 

9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen. 
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Nieuw bij ons  

in het dorp  
 

Marjan van de Veer-

van Dijk 
53 jaar  
 

Marjan woont aan de 

Boskleane in een 

tussenwoning samen met Dex 

haar trouwe stabij. Marjan is 

weduwe van Arie, hij is in 

2014 overleden en was 13 

jaar ouder dan zij. 

We hebben even wat pech 

gehad met het maken van 

een afspraak maar nu is het 

zover.  

 

Marjan vindt het leuk en stelt 

zich graag aan het dorp voor. 

Ze komt uit Waskemeer en 

woont sinds deze zomer in 

het dorp en kent vele mensen 

in Bakkeveen en heeft familie 

die er ook woont. Het 

verhuizen naar een tussenwoning went nu. Ze 

wilde kleiner wonen, ze woonde hiervoor in een 

grote woning en daarvoor in een huis met 1 

hectare grond eromheen. Het kopen moest snel 

gebeuren omdat er vele liefhebbers waren voor het 

huis. 

 

Marjan is in Leeuwarden geboren waar ze tot haar 

negende jaar woonde. Ze heeft een broer die 2 

jaar jonger is. Marjan volgde de huishoudschool 

aan de Maria Louise school en haalde haar diploma 

voor de huishoudschool. Ze kon in de 

bejaardenzorg aan de slag. Toch wilde ze graag 

geld verdienen en vond ze werk bij Philips en 

Douwe Egberts in Drachten. In 1987 leert Marjan 

Arie uit Waskemeer kennen in het uitgaansleven 

bij de Kruisweg in Marum en De Bult, bij velen van 

U bekent. 

  

Marjan woont dan al in Wijnjewoude. Arie wordt 

goed ontvangen in het ouderlijk huis van Marjan.  

Marjan trouwt in 1988 en in december wordt de 

oudste zoon Sjoerd geboren. Hij woont samen in 

Waskemeer en verwacht in januari 2021 met zijn 

vrouw het eerste kind. De zwangerschap verloopt 

goed. Marjan ziet hier naar uit en ze is gevraagd 

voor een oppasrol eerst 1 of 2 keer per week. Ze 

wil uitvinden hoe het zal bevallen en welk beslag 

het op haar legt. (Marian is inmiddels eind 

december oma geworden van kleindochter Ariana, 

mede vernoemd naar haar overleden man Arie. 

Moeder en dochter maken het goed.) 

  

In 1991 wordt zoon Hendrik geboren, hij woont 

ook samen met vriendin Elles in Waskemeer. En  
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dan wordt in 1995 dochter Jannie geboren. Zij 

woont samen met Johannes in een recreatiewoning 

op de Stripe, het vroegere vakantiepark. Nu zijn 

het woningen waar je pertinent mag wonen. 

 

In Waskemeer hebben Arie en Marjan op een 

prachtige plek gewoond met hun gezin. Er was 

ruimte om schapen en geiten te houden. Arie 

werkte in het groen bij de gemeente Oost 

Stellingwerf. Arie was de derde uit een hecht gezin 

van 6 kinderen. Marjan heeft alleen haar 

schoonmoeder gekend, haar schoonvader is al in 

1985 overleden. Marjan vertelt graag over haar 

overleden man en we maken er ruimte voor in het 

verslag. Marjan heeft voor de kinderen gezorgd, ze 

had wel werkhuizen waar ze huishoudelijk werk 

deed. Het gezin ging vooral dagjes uit, een langere 

vakantie zat er niet in, de dieren hadden hun 

verzorging nodig. De keren dat men wat langer 

ging was Ameland het vakantie-eiland. Door de 

ziekte van Arie moest de mooie woonplek worden 

opgegeven. Het stond 3 jaar te koop. Het gezin 

verhuisde naar de Kromten en hier woonde Marjan 

tot 2020.  

 

De ziekte van Arie is slopend en vraagt veel van 

het gezin. Tussen 2013 en 2014 reist Marjan heen 

en weer naar het UMCG. Arie overlijdt in 2014, hij 

heeft de laatste dagen thuis doorgebracht. Het 

overlijden is zwaar voor het gezin. Marjan krijgt 

veel steun van haar ouders en van haar 

schoonfamilie. Haar ouders zijn op hoge leeftijd en 

wonen in het Servotel, serviceflat, op de 8ste 

etage.  

 

Muziek  

Marjan houdt van muziek, ze luistert graag muziek 

uit de jaren 70, 80 en 90. Ze noemt Queen en 

Abba als groep en ze gaat straks naar de Top 2000 

luisteren tussen Kerst en Oud en Nieuw. Marjan 

heeft jaren het DODO festival op vrijdagavond 

bezocht met Nederlands-talige muziek. Ze vindt 

Vangrail een goede groep.  

 

Hobby’s  

Trots vertelt Marjan met een eigen stukje volkstuin 

te beginnen. Ze heeft een kas gehad bij de vorige 

woning en ze houdt planten en bloemen. Marjan 

houdt van tekenen en volgt les in Norg. Vooral 

vogels en de natuur zijn onderwerpen die worden 

getekend en u ziet het resultaat als illustratie bij 

het verslag. Marjan volgt het televisieprogramma 

Rembrandt. Ook kijkt ze graag naar series.  

Wandelen en lezen zijn bezigheden die elke dag op 

het programma staan.  

 
 

De Blue Zone en de Coronatijd 

Marjan leeft volgens de regels van de Blue Zone. 

Ze beweegt veel, eet gezond en voelt zich fit.  

Erwtensoep van Marjan is het favoriete gerecht, 

met alles er op en er aan, ze maakt het met liefde. 

De Corona is lastig, het aantal contacten wordt 

beperkt. Met de kerst ontvangt ze om beurten haar 

kinderen. Haar ouders bezoeken haar niet, zij gaat 

ook niet naar hen. Marjan is even geschrokken 

nadat haar zoon contact had gehad met iemand 

die was besmet. Gelukkig is het voor haar en haar 

zoon goed afgelopen. 

  

Marjan heeft een overlijdenskaart op de kast staan 

van de jonge vrouw uit Haulerwijk die 4 weken 

geleden is verongelukt. Zij kende haar en het was 

het zusje van de vriendin van haar zoon. Het is 

een heel verdrietige ervaring geweest en vooral 

voor haar kinderen.  

 

Het verslag bevat bewust persoonlijke ervaringen 

van Marjan, ze wil ze toch graag met ons delen. 

We danken haar voor haar openhartigheid. Ze 

heeft het erg naar de zin in de nieuwe omgeving. 

Vooral de natuur, het bos voor de deur, spreken 

haar aan.      

 

J.N. 

(interview was medio december 2020)
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“Nieuw” bij ons in het dorp 

 

 
 

Angelique, Eljah, Timo en Martin, met hond Jop 

 

  

Al vier jaar in het dorp. 

 

Martin Boomsma (47) en Angelique Boomsma- 

Brouwer (49 jaar) wonen met hun kinderen Timo, 

17 jaar en Eljah, 21 jaar en hond Jop, een 4 jarige 

ruwhaar teckel, al vier jaar bij ons in het dorp. Ze 

hebben elkaar leren kennen in 1996 in het 

uitgangsleven in Gorredijk (discotheek de 

Overtoom).  

Martin en Angelique stellen zich alsnog graag aan 

u voor. Ik heb hen onverwachts met een verzoek 

om een interview verrast. De druk om wat te 

schrijven voor de Slûswachter is groot en dan ga je 

over tot deze stappen. 

 

In de hal ontmoet ik dochter Eljah die op het punt 

staat de deur uit te gaan om te gaan werken. Ze 

moet wel lachen dat haar ouders zich gaan laten 

interviewen. 

 

Martin is een echte Fries, Angelique is in Emmen 

geboren maar spreekt vloeiend Fries. Het echtpaar 

woonde tot voor 4 jaar 17 jaar in Lippenhuizen. 

Het huis op de hoek van de Greate Kamp en de 

Merskenkamp is vier jaar geleden betrokken. Het 

ligt op een prachtige hoek en vooral Angelique 

heeft ervoor gezorgd dat de knoop werd 

doorgehakt om het huis te kopen. Het is inmiddels 

geheel naar eigen smaak ingericht. Men voelt zich 

als gezin aardig geïntegreerd in het dorp; het 

kostte wat tijd omdat de werkzaamheden buiten 

het dorp worden verricht. De buurtvereniging en 

het hebben van een huisdier hebben geholpen om 

mensen te leren kennen. 

  

Martin 

Martin runt samen met zijn broer (43 jaar) het 

bedrijf “Snackbar Lucy”. Dit is het familiebedrijf 

Boomsma in Gorredijk al vanaf de jaren zestig. 

Dochter Eljah werkt er 25 uur. Het bedrijf is 

opgericht door de ouders van Martin die nog boven 

de zaak wonen. De broers werken onderling goed 

samen, de taken zijn verdeeld en Martin heeft de 

bezorgdienst onder zijn hoede en doet de 

administratie. Er blijft weinig tijd over om op 

vakantie te gaan vertelt Martin.  

 

Voor de benodigde artikelen voor de snackbar doet 

men zaken met ActiFood. (een beetje 

sluikreclame). Martin heeft KMBO opleiding horeca  
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gedaan en liep o.a. stage in Lauwswolt. Hij is lid 

van de ondernemersvereniging in Gorredijk. 

  

Angelique 

Angelique, in Emmen geboren, is opgeleid als 

kraam- en bejaardenverzorgster en geeft nu les 

aan de Friese Poort het vak Zorg en Welzijn. Ze is 

daarnaast zelfstandig lactatiekundige en staat 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als: 

“Lactatiekundige praktijk Alma Mater”. 

Een lactatiekundige begeleidt moeders die 

borstvoeding geven, ze is bijvoorbeeld goed in het 

aanleggen van een baby aan de borst. Angelique is 

aan het dorp en de plek waar ze woont gehecht 

omdat ze van wandelen houdt. De ouders wonen in 

Oostenrijk (bij de Achensee). 

  

Timo en Eljah 

Timo, 17 jaar gaat naar de Friese Poort en doet de 

opleiding “game design”. Hij is lid van het 

jeugdtoneel van het dorp en kenners kennen hem 

als dr. Friezema uit het laatste opgevoerde 

toneelstuk. Timo heeft al 2 jaar een vriendin uit 

het buurdorp Wijnjewoude. Ik vind dat het van lef 

getuigen, ik kreeg voor zoiets in mijn tijd een pak 

slaag. 17 jaar is een leeftijd waarin het wel eens 

botst met de opvattingen van de ouders hoor ik. 

Eljah is 21 jaar en is al volop aan het werk. Ze is 

bezig om haar rijbewijs te halen. Ik ontmoet haar 

even bij binnenkomst, het is niet mogelijk haar 

vragen te stellen.  

Jop, 4 jaar 

  

Voor muziek uit de jaren 60, 70 en 80 kun je 

terecht bij de familie Boomsma. Er wordt 

geluisterd naar de Top 4000 en Radio 10. 

Oostenrijk is het land om op vakantie te gaan 

zowel in de zomer als in de winter wanneer het 

kan in de weinige tijd die er over blijft.  

 

 
 

Corona 

Gelukkig draait de zaak door maar Martin zegt wel 

begrip te hebben voor de maatregelen. Toch is het 

raar dat de winkels open zijn en de horeca dicht 

moet (dat was begin december, red). Persoonlijk 

vinden ze het nu wel lang duren, ik hoop dat de 

situatie snel zal verbeteren, vertelt Martin. 

 

Ik vergeet helemaal de Blue Zone aan te roeren, 

het had gemoeten vooral omdat betrokkenen zich 

bezighouden met eten. Sorry mensen. 

  

Bedankt Martin en Angelique, ik heb jullie een 

beetje overvallen, het is mooi dat jullie je alsnog 

voorstellen. 

J.N.
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Op visite bij de 

familie Nieuwdam   
Mjûmsterwei in Bakkeveen 

 

 “Het zijn gevestigde inwoners van 

Bakkeveen”, werd mij verteld: 

“Joop en Lenie”.  

 

Joop is geboren in Ureterp, waar 

hij tot zijn 10e jaar gewoond heeft. 

Zijn vader was timmerman, maar 

kampte met astma en kon het 

werk niet voortzetten. Zijn moeder 

was onderwijzeres en viel hier en 

daar als zodanig in. Zij moest nu 

de kost verdienen en toen zij een 

vaste aanstelling kreeg, was het indertijd 

gewoonte, dat de juffrouw of meester in het dorp 

woonde waar de school stond.  

Het hele gezin ging mee natuurlijk en zo kwam 

Joop Nieuwdam in Bakkeveen terecht, op de Alde 

Drintse wei in een nieuw gebouwd huis nog zonder 

waterleiding. Dat werd ongeveer twee en een half 

jaar later aangelegd en werd de huur afgesproken, 

maar de rekening van de aanleg van de leiding 

binnenshuis viel de huurbaas tegen. Daarom vroeg 

hij een kwartje meer. Vader Nieuwdam 

zei:”Afspraak is afspraak!”, en er kwam ruzie, 

waarop de familie weer verhuisde. Nu naar de Nije 

Buorren. 

 

Joop ging na de lagere school naar de ambacht 

school en werd ook timmerman. Hij kreeg na de 

ambacht school werk bij een aannemer in Ureterp, 

waar hij tien jaar bleef. Hij werkte bij Sjoerd 

Eppinga en had later een eigen bedrijf met 

meerderen. Tenslotte heeft hij zich als ZZP’er 

gespecialiseerd in systeemplafonds. Het werk 

beviel hem best. Droog, schoon en binnenshuis. 

Dat was geriefelijker dan in weer en wind op 

boerenschuren! 

 

Hij is nu 51 jaar getrouwd met Lenie, die als 

boerendochter op De Haar bij Marum geboren is en 

later met haar ouders bij verkoop van hun 

boerderij naar Leek verhuisde. 

 

Joop en Lenie zijn eerst komen wonen op de 

Finnekamp. Daar hebben ze 11 jaar gewoond en 

kwamen toen samen weer terug op de Nije 

Buorren. Na 38 jaar, twee en een half jaar 

geleden, zijn ze verhuisd naar de Mjûmsterwei. Zij 

zochten wat meer vertier en verkeer op de weg. 

 

Lenie had een baan als bejaardenhulp, te 

vergelijken met de latere thuiszorg. Er zijn geen 

kinderen geboren, maar Lenie was 40 jaar druk als 

vrijwilliger bij de voetbalclub; schoonmaken, 

opruimen en dergelijke en zij was later ook 

bestuurslid van de Bond van Plattelandsvrouwen 

“Vrouwen van Nu”.  Zij is bij het “folksdûnsjen”. 

 

Joop was zeer betrokken bij de voetbal en was als 

19-jarige al bestuurslid van die vereniging. Met 

onderbrekingen van 2 à 3 jaar is hij dat gebleven 

tot 2017.Verder is Joop 30 jaar grensrechter 

geweest bij de voetbalclub. 

Het oude voetbalveld was indertijd waar nu de 

Stoukamp is en had eens 5 elftallen, waar er nu 

nog 3 zijn. Het aantal leden daalt, jonge mensen 

willen op zondagmorgen niet spelen omdat zij 's 

zaterdag avonds “uit” zijn. Om de jongere teams 

bezet te krijgen is ook erg lastig. 

  

     Een gezond en gelukkig 2021 toegewenst! 
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Joop en Lenie op hun terras aan de Mjûmsterwei…. 

 

Joop is ook 22 jaar marktmeester bij de erg 

bekende vlooienmarkt. Daar gaan de 

marktmeesters op de aangegeven zaterdagmorgen 

om vier uur heen en wijzen de mensen die hun 

waren te koop aan willen bieden een plaatsje aan. 

Om acht uur staat alles en kan de verkoop 

beginnen. 

 

Er wordt onderwijl een kopje koffie gedronken, er 

moet standgeld opgehaald worden en later wordt 

er weer rond gefietst om bij het opruimen 

aanwezig te zijn. De “rommel” moet beslist mee 

terug! Overal uit den lande en ook uit het 

buitenland zijn standhouders aanwezig. Als 

openluchtmarkt is deze vlooienmarkt wel de 

grootste in het land, denkt Joop. Er zijn wel eens 

750 plaatsen bezet geweest.  

Laatst kocht iemand er een boek waar hij een twee 

eeuwen oud kerstgedicht in vond, geschreven door 

iemand uit zijn eigen familie! Een memorabel 

toeval! 

 

In al die jaren dat Joop hier woonde is Bakkeveen 

van een mooi gelegen dorp met zomerhuisjes 

veranderd in een druk bezette recreatieplaats met 

veel campings, maar toch nog met het dorpse 

karakter. Bos, hei, duinen, het water waar 

doorheen vroeger de turfschepen hun brandstof 

vervoerden, de afwisselende streek in de 

omgeving, het trekt in de zomer veel gasten en in 

deze corona tijd ontspannen veel mensen vooral 's 

zondags in de bossen. 

 

Uit de vele kruidenierswinkels, de centrale bakkerij 

van Van der Velde door het samengaan van 3 

bakkers in Bakkeveen en 2 in Siegerswoude is 

tenslotte weinig overgebleven, toen Poeisz hier één 

grote supermarkt vestigde. Eerst bij wijze van 

proef ging die ook op zondag open, maar is daarna 

op die dag niet weer dicht geweest. Ook de 

horecagroothandel van Van der Velde, nu Sligro, is 

verhuisd. Op deze plaats zijn herenhuizen in stijl 

aan de Foarwurkerwei gebouwd. 

 

Voordat de waterafvoer door de ruilverkaveling 

nog niet op lager peil was gebracht kon men 's 

winters bij vorst vanaf de Alde Drintse wei door 

duinen en bossen naar Allardsoog schaatsen. De 

brug over de vaart waar nu De Brink is, is verhuisd 

naar buurtschap Petersburg, tussen Wijnjewoude 

en Donkerbroek.  

Met een mooie omgeving, keurige huizen, vele 

campings en kampeerplaatsen en ook nieuwbouw 

met voorzieningen in de buurt is Bakkeveen 

aantrekkelijk voor bewoners en vakantiegangers.  

 

Pjirkje Idsinga 
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Portret van een kind in Bakkeveen 
 

Bente Britt Bruinsma (9 jaar). 
 

1. Met wie woon je? 

Met mijn zusje Mare (5 jaar) Evy (11 jaar), 

mijn mem Gjilke (41 jaar) en mijn heit Ati (39 

jaar). Ik heb ook een konijn, die heet Roos. En 

Evy heeft 2 vissen.  

Ik vind het heel grappig dat mijn namen 

allemaal met de letter B beginnen: B.B.B en ik 

woon ook nog in Bakkeveen. Ik vind dit 

interview heel spannend maar ik wil het heel 

graag. Ik wil heel beroemd worden en dan sta 

ik nu al in de Slúswachter. 

 

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

op school? 

Ik zit op de Oanrin, in groep 6. Ik vind veel 

vakken leuk: tekenen, rekenen, en vooral 

drama. Dat is mijn lievelingsvak. Juf Greta gaf 

dat vorig jaar vaak, maar die staat nu voor 

groep 8 en nu hebben we jammer genoeg geen 

drama meer. 

 

 
 

3. Wie zijn je beste vriendinnen/vrienden? 

Esmee, zij woont in Donkerbroek. Eerst zat ze 

bij ons op school. Toen ik in groep 3 zat is zij 

naar Donkerbroek verhuisd. We maken vaak 

een afspraak om te spelen. We komen ook bij 

elkaar met Dodo en op verjaardagsfeestjes. 

Maar door Corona ging dat niet door dit jaar. 

Nu zien we elkaar niet zo vaak. Tara en 

Sybrecht zijn ook mijn vriendinnen. Als we bij 

elkaar zijn spelen we niet echt, maar we 

praten veel. Over wat we gisteren of in het 

weekend gedaan hebben en zo. 

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Zingen en dansen. Dat doe ik thuis. Ik ga nog 

een proefles musical doen. Later wil ik 

zangeres worden. 

 

 

5. Wat vind je niet leuk? 

Als iemand me om hulp vraagt en dan zelf niet 

meehelpt. Daar heb ik echt een hekel aan, dan 

word ik super boos. Ik vind het ook niet leuk 

als iemand gepest wordt en ik vind 

natuurvervuiling niet leuk. 

 

6. Wat vind je het leukst aan jezelf? 

Dat ik goed kan zingen en dat ik zonder dat ik 

op dansles zit, wel mijn eigen stijl met dansen 

heb. Ik ben ook wel behulpzaam en ik ben 

creatief. 

 

 
 

7. Wat is je belangrijkste bezit? 

Mijn familie. 

 

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

je ontroerd heeft? 

Is dat iets waar je gevoelens bij hebt? Toen 

oude Beppe en Pake zijn overleden, toen 

moest ik huilen. Sommige films en liedjes 

ontroeren me ook wel. 
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9. Wat vind je leuk aan je moeder? 

Ze kan goed bakken en koken. Wij houden 

veel van haar en zij houdt veel van ons. Ze 

stelt ons gerust. 

 

10. Heb je geheimen? 

Ik heb wel geheimen, maar die wil ik niet 

vertellen, anders kan heel Bakkeveen ze lezen. 

 

 

 
 

 

11. Hoe ziet jouw lievelingstaart eruit? 

Een kwarktaart, geen slagroom. Met eenhoorns 

en met de kleuren blauw, turquoise, roze en 

paars. Hij moet een mooie kleur hebben. 

Verder met aardbeien en frambozen. Ik vind 

een eenhoorn een leuk fabeldier. 

 

 

12. Waar zou je graag naar toe gaan op 

vakantie? 

Naar Parijs. Dan zie ik de Eiffeltoren en eet ik 

croissantjes. De taal vind ik ook mooi: 

Bonjour! Dan gaan we in een 5-sterren hotel. 

We zijn wel eens op vakantie geweest naar 

Zwitserland, Denemarken en Schiermonnikoog. 

 

13. Wat wil je nog eens meemaken? 

Dat beroemdheden me zien en dat die mij dan 

kennen: dan zeggen ze “Hoi Bente”. Dat 

bijvoorbeeld Dylan Heagens mij ziet, hij is een 

Youtuber of Hippe Gasten, dat is een band die 

rockmuziek voor kinderen speelt. Ze zijn 

beroemd in China en Nederland en daar ben ik 

fan van. 

 

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

Dan zit ik sowieso op Youtube en heb ik meer 

dan 1000 abonnees. Dan heb ik video’s waar ik 

op zing. Mijn zus heeft dan een eigen 

kledingwinkel en dan krijg ik korting, zodat ik 

in coole en mooie kleding rondloop. Ik woon 

dan in een villa. Als ik nog geen vriendje heb, 

mogen heit en mem bij mij in de villa wonen. 

Als ik een vriendje heb, moeten ze zichzelf 

redden. 

 

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

Bakkeveen en waarom? 

De speeltuin Lytse Buorren. Daar kun je mooi 

met vrienden spelen en zie je elkaar. Er zijn 

leuke toestellen, die er eerst niet waren. De 

blauwe schommel vind ik het leukst! 

 

Jannie Tjassing 
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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 
 

 

Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen 
 

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met het 

wetsvoorstel ‘Bestuur en toezicht rechtspersonen’.  

De wet treedt op 1 juli 2021 in werking.  

De bedoeling van de wet is regels voor het bestuur 

en de raad van commissarissen (of toezicht) bij 

een stichting en vereniging gelijk te maken aan die 

van NV en BV.  

De 3 belangrijkste wijzingen hierbij alvast op een 

rij. 

  

De statuten moeten een zogenaamde belet- 

en ontstentenisregeling bevatten 

Dat wil zeggen dat de statuten een regeling 

hebben vastgelegd wie de vereniging of stichting 

mag vertegenwoordigen als één (of alle) 

bestuurder(s) of commissaris(sen)/ 

toezichthouder(s) niet in de gelegenheid zijn de 

stichting of vereniging te vertegenwoordigen.  

Als de rechtspersoon vóór 1 juli 2021 is opgericht 

dan hoeft pas bij de eerstvolgende wijziging van de 

statuten aan deze verplichting te zijn voldaan.  

 

Meervoudig stemrecht wordt beperkt 

Net als bij de NV en de BV mag in de statuten van 

een stichting en vereniging die worden opgericht 

na 30 juni 2021 niet zijn bepaald dat een 

bestuurder (of commissaris/toezichthouder) meer 

stemmen kan uitbrengen dan de andere 

bestuurders (of commissarissen/toezichthouders) 

tezamen.  

Indien deze rechtspersoon vóór 1 juli 2021 is 

opgericht en in de statuten is bepaald dat een 

bestuurder (of commissaris) meer stemmen kan 

uitbrengen dan zijn collega’s tezamen, zal de 

regeling bij de eerstvolgende statutenwijziging 

moeten worden aangepast.  

Indien vóór 1 juli 2026 geen statutenwijziging 

plaatsvindt, zal de ‘foute’ regeling in de statuten 

tot deze datum geldig blijven.  

 

Wijziging van regeling inzake tegenstrijdig 

belang 

De huidige wettelijke regeling die nu geldt indien 

sprake is van tegenstrijdig belang bij een 

vereniging met (een) bestuurder(s) of 

commissaris(sen) verandert op 1 juli 2021 en 

wordt in lijn gebracht met de regels voor de NV en 

BV.  

Dan kan geen beroep meer worden gedaan op een 

oude regeling in de statuten waarbij de 

rechtspersoon door een ander dan het bestuur of 

een bestuurder wordt vertegenwoordigd. Hoewel 

een wijziging van de statuten niet nodig is, is het 

wel heel verstandig dit te doen om ongelukken te 

voorkomen.  

Voor stichtingen geldt nu nog geen wettelijke 

tegenstrijdig-belang-regeling maar dat wijzigt op 1 

juli 2021. Als een raad van 

toezicht/commissarissen ontbreekt, moet een 

‘tegenstrijdig’ bestuursbesluit schriftelijk worden 

vastgelegd tenzij de statuten anders bepalen. 

 

Bent u betrokken bij een stichting of vereniging en 

benieuwd of de statuten van uw stichting of 

vereniging ook na 1 juli 2021 nog bij de tijd zijn?  

U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij helpen 

u als rechtspersonenspecialist graag bij de 

beoordeling van uw statuten en kunnen u 

adviseren over mogelijk nodige aanpassingen. 
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Teken & schilderen met Ciska 

 
 

Zodra het kan starten de cursussen tekenen, 

schilderen voor beginners en gevorderden. 

Zoals het nu lijkt is de start op in Dúnhoeke. 

 

Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, 

pastel, aquarel en olieverf (zelf materiaal 

meenemen). Ook gezelligheid speelt een 

belangrijke rol. 

 

Locatie: Dúnhoeke (bij Dúndelle), Bakkeveen 

Tijd 19:30 tot 21:30 

 

 

 

 

Voor kinderen (groep 7 en 8) wordt een 

cursus tekenen aangeboden. Deze cursus 

bestaat uit 6 lessen waarin je leert tekenen, 

schaduwtekenen en kennis maakt met 

verschillende technieken.  

 

Tijd: maandagavond van 18:15 – 19:15 uur.  

Locatie: Dúnhoeke (bij Dúndelle), Bakkeveen 

 

Voor informatie & aanmelding: 

Tel: 06 29101138, ciskabeukema@live.nl 

 

Ciska Beukema 
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Stichting Speel-o-theek “De Speelbak” 

 

GRATIS 

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

                                      

Helaas is de SOT 6 januari niet open. 

We hopen met ingang van februari weer elke maand aanwezig te kunnen zijn. 

Openingstijden van 15.15 t/m 17.15 uur 
Uiteraard volgens de regels van de RIVM 

 Woensdagen:                                

  3 Februari  2 Juni 

3  Maart  7 Juli 

7  April 

5  Mei  Augustus gesloten 
          

Mjûmster Wei 16B, 9243 SK Bakkeveen (ingang Dúnhoeke) 

Inl. Yvette Roffel Tel: 0624226354 

mail:penningmeesterSOT@gmail.com 

FB: speel-o-theek “de speelbak”                                             
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Sport- en ontspanningslessen: privé, duo’s, kleine groepen 
 

Wil jij dit jaar gezonder leven? Meer bewegen, meer ontspanning en beter eten? Je 

voornemens hebben meer kans van slagen met de juiste begeleiding. Zeker nu de 

mogelijkheden beperkt zijn. Bij Dyn Dao stemt Rieky Takken de lessen af op wat jij nodig hebt. 

Dat kan in een privéles, duoles of kleine groep. 

 

Juist nu! 

Momenteel zijn er minder mogelijkheden voor 

sport en ontspanning. Daardoor belanden mensen 

steeds vaker thuis op de bank. Het wordt lastiger 

om op gewicht te blijven, het lichaam wordt 

minder soepel en het valt niet altijd mee om 

positief te blijven. Dat is schadelijk voor je 

gezondheid. En juist nu kun je dat niet gebruiken. 

 

 
 

Yin yoga en meditatie online 

Met een beetje creativiteit zijn er zeker nog 

mogelijkheden op het gebied van sport en 

ontspanning. Zo kun je bij Dyn Dao yin yoga, 

meditatie, tai chi en Wudang fitness volgen via 

Skype. Van privé- tot groepslessen. Mocht je niet 

weten hoe Skype werkt, dan krijg je daar hulp bij. 

 

Wudang fitness en tai chi online en buiten 

Maar nu we zoveel binnen zijn, wil je misschien 

liever naar buiten. Voor je gezondheid is dat zeker 

een goed idee. Zolang twee mensen samen buiten 

mogen sporten, is privéles de oplossing. Zodra het 

weer mag, zijn er ook weer privé- en groepslessen 

in het dorpshuis van Siegerswoude. 

 

Begeleiding op maat 

In een privéles stemt Rieky Takken de oefeningen 

helemaal af op wat jij nodig hebt en kijkt ze goed 

wat bij jou past. Ben je met z’n tweeën of met een 

vriendengroepje dan werk je aan een gezamenlijk 

doel. Als docente yin yoga, tai chi, Wudang fitness 

en meditatie, kan Rieky putten uit een heel scala  

aan oefeningen. Wil je bijvoorbeeld kilootjes kwijt? 

Dan leer je hoe je met Wudang fitness effectief en 

rustig kunt sporten op vetverbranding. Heb je last 

van stress of negatieve gedachten? Dan krijg je 

speciale oefeningen om meer rust en kalmte te 

vinden. Wil je graag soepeler worden? Dan kijkt 

Rieky waar de meeste stijfheid zit en krijg je 

oefeningen speciaal voor dat gebied. 

 

Privéles ideaal bij lichte klachten 

“Privéles is ook ideaal bij lichte klachten”, zegt 

Rieky. “Vaak is (fysio)therapie dan nog niet nodig, 

maar een groepsles te algemeen. Ik behandel geen 

klachten die bij een (fysio)therapeut thuishoren. 

Maar je moet je realiseren dat lichte ongemakken 

in een vroeg stadium vaak met eenvoudige 

oefeningen zijn op te lossen. Doe je niets, dan kan 

zo’n ongemak een serieuze klacht worden en dan 

kan (fysio)therapie noodzakelijk zijn. Zover hoef je 

het niet te laten komen en daar kan ik bij helpen.” 

 

Eenmalig of wekelijkse ‘personal training’ 

Je kunt zo’n privéles eenmalig volgen en daarna de 

oefeningen thuis blijven doen. Maar je kunt ook 

vaker komen om steeds nieuwe dingen te leren. 

Vaak kiezen mensen voor wekelijkse ‘personal 

training’ als ze van zichzelf weten dat het oefenen 

er anders niet van komt. 

 

Nu je nauwelijks ergens naartoe kunt, is 

dit heel leuk en zinvol om te doen. 

 

Om gemotiveerd te blijven, kan het leuk zijn om 

samen met een maatje of vriendengroep te 

trainen. Dan wordt de les afgestemd op de wensen 

van de deelnemers. Ook dat kan eenmalig of op 

herhaling. Nu je nauwelijks ergens naartoe kunt, is 

dit heel leuk en zinvol om te doen. 

 

Binnenkort ook voedingsadvies 

Momenteel is Rieky bezig met de afronding van 

een opleiding tot voedingscoach. Dat betekent dat 

ze het beweeg- en ontspanningsadvies kan 

aanvullen met voedingstips. “Mensen weten vaak 

niet hoe beweging, ontspanning en voeding met 

elkaar samenhangen. Als je het één wel doet, 

maar het ander niet, dan heb je vaak weinig 

resultaat. Een totaalaanpak heeft veel meer 

effect.” 

 

Rieky Takken geeft privé- en groepslessen yin yoga, tai chi, Wudang fitness en meditatie in 

Siegerswoude, Ureterp en Drachten. Op locatie, zodra het weer is toegestaan. Tot die tijd 

online en buiten. Meer info: www.dyndao.nl | 06-29323108 | riekytakken@dyndao.nl 
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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 
 

Er staat een leeg scherm voor me dat ik weer mag 

vullen met kopie voor het sociaal cultureel werk.  

Een lege agenda, lege horeca, alles lijkt leeg te zijn 

met uitzondering van de wandelgebieden. Het lijkt 

erop dat heel Nederland de adviezen van 

bloeizone Bakkeveen overneemt. Vandaag 31 

december staat er een advertentie in de krant van 

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport:  

 

Je hoeft geen rendier te zijn. 

Word gewoon een wandeldier……… 
www.leefstijlencorona.nl 

 

De verschillende activiteiten van Bloeizone 

Bakkeveen liggen stil helaas. Wel worden we door 

veel mensen uit het land benaderd na de 

uitzending van Radar: Dokters van Morgen.  

We worden gevraagd als spreker of als 

informatiebron. Met het vaccin in aantocht moeten 

we op redelijke termijn weer van alles kunnen 

organiseren. 

Wel is er nu een website die nog steeds in 

ontwikkeling is maar al heel veel gegevens bevat. 

www.bakkeveen.nl/bloeizone  

 

Eerst wat nieuwe ideetjes  

• Rollatordansen 

Een tijdje geleden kreeg ik een filmpje 

toegestuurd van een groep ouderen in Japan 

die met heel veel plezier aan het rollatordansen 

was. Het plezier spatte er af. Toen ik daarna 

nog ergens las dat dansen de hersenen 

stimuleert, dacht ik : Dat is het ! Zou zoiets 

ook in Bakkeveen mogelijk zijn? Er blijken 

cursussen gegeven te worden, maar een keer 

gewoon kennismaken met deze topsport moet 

kunnen. Lijkt het wat? Graag een reactie !    

• Walking Footbal 

We hebben het al eerder eens genoemd als een 

mogelijkheid voor Bakkeveen. Zowel 

sportcoach als profvoetbal wil hier graag aan 

meewerken. Graag een reactie bij voorkeur van 

iemand uit de voetbalclub die dit mee wil 

organiseren als er voldoende belangstelling is. 

• Natuurwandelen 

Zodra het weer mogelijk is brengen we u via de 

website op de hoogte. Wandel intussen lekker 

alleen of met z’n tweeën. De bossen worden 

door de week vaak alleen door Bakkeveensters 

bezocht, heerlijk. 

• Filmhuis 

Geen films in het vooruitzicht. Alle 

mailinglistmensen hebben een jaaroverzicht 

gekregen met een nieuwjaarswens. Ook de 

uitleenservice loopt en er komen steeds nieuwe 

titels bij. Maak er gebruik van! 

www.bakkeveen.nl/filmhuis 

• Energiewijs Bakkeveen 

Denkt u aan energiemaatregelen en 

energiebesparing. Maak gebruik van de 

warmtescanner die de groep bezit en roep de 

hulp van de energiecoach in. Aanmelden via 

www.duurzaam@bakkeveen.nl 

Meer informatie op 

www.bakkeveen.nl/duurzaam. 

• Eet je gezond 

Volgende keer komen we met een overzicht 

van leuke en interessante app’s. 

Ideeën of wensen? Meld het ons en we kijken of 

we samen met u uw idee tot uitvoering kunnen 

brengen.  

Financiering die binnen het project past, kan 

besproken worden.  

Graag een berichtje naar 

hoogenboomemy@home.nl 

 

Werkgroep Energiewijs Bakkeveen 
 

We hebben door de aanscherping van de 

coronamaatregelen geen uitvoering kunnen geven 

aan ons voornemen om potentiële deelnemers aan 

het postcoderoosproject van de Dorpscoöperatie 

Duurzaam Bakkeveen in januari 2021 uit te 

nodigen voor een gesprek. De geïnteresseerden 

kunnen zo’n uitnodiging op zijn vroegst verwachten 

rond 19 januari, als duidelijk wordt of de lockdown 

regels dan verzacht of versoepeld worden. 

 

Fred Hoogenboom  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
http://www.leefstijlencorona.nl/
http://www.duurzaam@bakkeveen.nl
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www.bakkeveen.nl/bloeizone 
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

Namens het bestuur van LTC 

Dúndelle wensen we iedereen een 

Gezond en Sportief 2021 ! 
 

Nieuwjaarstoernooi: 

Helaas kan het jaarlijkse nieuwjaarstoernooi in 

Appelscha dit jaar niet doorgaan. We hopen op een 

later moment in het jaar een alternatief te kunnen 

bieden in een andere vorm.  

 

Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering die jaarlijks begin 

februari wordt georganiseerd wordt uitgesteld.  

 

Opgeven voor de voorjaarscompetitie voor 

senioren en jeugd 

Ondanks alle onduidelijkheid of de 

voorjaarscompetitie wel zal gaan starten wil de 

KNLTB wel graag inventariseren wie er competitie 

wil spelen.  

• Seniorleden die willen gaan spelen in de 

voorjaarscompetitie kunnen zich tot 

uiterlijk vrijdag 8 januari 2021 opgeven bij 

VCL Dúndelle Henderika Hulshoff 

vcl@ltcdundelle.nl 

 

• Jeugdleden die willen gaan spelen in de 

voorjaarscompetitie kunnen zich tot 

uiterlijk vrijdag 8 januari 2021 

opgeven via secretaris@ltcdundelle.nl  

Voorzitter    Bas Brouwer  Merskekamp 36  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Nynke de Jong Lange Singel 15  

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma Boskkamp 33  

Kantinebeheer Janneke Russchen Tsjerkewal 23B  

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  0516-858354 

Jeugdcommissie    ledenadministratie 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7  @ltcdundelle.nl 

Slepen doe je zo: 
1. Tennisbaan alleen met tennisschoenen en voorgeschreven kleiding betreden. 

2. Na het spelen de baan slepen. 

3. Lijnen schoonvegen. 

Let op: de sleeproute is anders dan op andere gravelbanen, volg de stippellijn zoals onderstaand. Veeg 

geen gravel in de waterafvoergoot! 

mailto:vcl@ltcdundelle.nl
mailto:secretaris@ltcdundelle.nl
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Camping De Drie Provinciën genomineerd als mooiste camping van Nederland  
 

Camping De Drie Provinciën, op de grens van 

Groningen, Friesland en Drenthe, is door de 

ANWB genomineerd als mooiste Nederlandse 

camping voor 2021. Hiermee is deze Drentse 

camping opnieuw één van de drie kanshebbers 

om de felbegeerde titel ‘ANWB camping van het 

jaar’ in de categorie ‘charme camping’. 

 

Verkiezing 

Ieder jaar organiseert de ANWB de verkiezing 

‘ANWB Camping van het Jaar’. De winnaar wordt 

bepaald aan de hand van de beoordelingen door 

de gasten. Gasten konden afgelopen zomer 

campings beoordelen via de website van de 

ANWB. Dit jaar was een bijzonder 

kampeerseizoen door de uitbraak van het 

coronavirus.  

 

Met klem verzocht het kabinet om te recreëren 

in eigen land, waardoor de Nederlandse 

campings een recordaantal bezoekers hadden. 

Dit betekent ook dat er massaal gestemd is. De 

campings met de hoogste scores in de drie 

categorieën zijn nu genomineerd voor de 

awards. 

 

 
 

Een veilig gevoel 

Het adagium “Vermijd drukte” heeft ook deze 

noordelijke camping veel extra gasten gebracht 

en daarmee positieve stemmen in de verkiezing 

voor camping van het jaar 2021. 

  

De gasten van Drentse charmecamping De Drie 

Provinciën roemen de camping vooral om de 

rust, de gemoedelijke sfeer, en het charmant 

aangelegde, goed verzorgde kampeerterrein. 

Veelgenoemd pluspunt is ook de gunstige ligging 

midden in de rustige natuur en het kraakhelder 

sanitair, wat juist in deze tijd een veilig gevoel 

geeft.  

 

Want juist de belangrijkste doelgroep van De 

Drie Provinciën, de senioren, zijn in deze tijd 

extra alert om gezond te blijven. Toch durfden 

zij het aan om te kamperen bij De Drie 

Provinciën in Een west (bij Bakkeveen). 

 

Waarom? ‘Het is vertrouwd en een pracht plek’ 

aldus een gepensioneerde arts en trouwe 

campinggast. Ook een ouder echtpaar uit de 

randstad komt hier graag voor de rust en 

ruimte. “Onze dochter die in de zorg werkt 

kwam de camping wel keuren; zij vond het 

gelukkig een verantwoorde leefomgeving”.  

 

Aan de weidse levensruimte in de drie 

Noordelijke provincies hadden dit jaar ook veel 

werkende vakantiegangers behoefte, als 

onderbreking van het thuiswerken. Zo kwamen 

bijvoorbeeld jonge veertigers van Terschelling 

naar deze camping om de drukte op hun eiland 

te ontvluchten.  

 

Prijsuitreiking 

Op woensdag 13 januari is de publieke 

bekendmaking van de uiteindelijke winnaars van 

de verschillende categorieën tijdens Camp of the 

Future. Uit veiligheid viert de ANWB de finale 

online in plaats van met gala-diner bij de 

Vakantiebeurs. 
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Vrouwen van Nu 
 

 

 

 

Vrouwen van Nu 

Bakkeveen 

wenst 

een gezond, vrolijk, hoopvol,  

2021 

vol knuffels 

voor iedereen!  
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Timpaan Welzijn zoekt nieuwe vrijwilligers voor begeleiding 

Nieuwkomers 
 

In 2021 komt er weer een grotere stroom 

nieuwkomers naar Nederland en daarom ook 

naar de gemeente Opsterland. Nieuwkomers zijn 

vluchtelingen die in Nederland mogen blijven en 

kunnen beginnen met het opbouwen van een 

nieuw bestaan. Dit zijn vaak jonge mensen 

(soms gezinnen) die wel wat hulp kunnen 

gebruiken. 

    

Wij zoeken daarom nieuwe enthousiaste mensen 

die de nieuwkomers willen ondersteunen. Vooral 

voor de regio Ureterp zijn wij dringend op zoek 

naar vrijwilligers. 

 

Past dit werk bij mij? 

Als vrijwilliger zijn je werkzaamheden 

afwisselend en divers. In het begin help je 

nieuwkomers met de aanschaf van huisraad en 

bij de verhuizing. Ook help je met het 

papierwerk dat op hen afkomt, zoals de post en 

administratie. Daarnaast help je hen ook bij het 

opbouwen van contacten (bijv. in de buurt, op 

school, bij een sport).   

Timpaan Welzijn is op zoek naar vrijwilligers die 

zich minimaal 4 uur per week willen inzetten 

voor een langere periode (de begeleiding van 

nieuwkomers duurt een jaar).    

 

Begeleiding en training 

Als vrijwilliger ben je onderdeel van een 

gemotiveerd team vrijwilligers en word je 

begeleid door een beroepskracht. Er is ruimte 

om (nieuwe) vaardigheden te ontwikkelen en je 

hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan 

trainingen. Je ontvangt een onkostenvergoeding 

en bent verzekerd tijdens werktijd. 

Belangstelling? 

Wil je nieuwkomers helpen met opbouwen van 

een nieuw bestaan in de gemeente? Of heb je 

meer vragen over de inhoud van het werk? 

Neem dan contact op met Otto Veenstra, tel. 06 

– 15016842, o.veenstra@timpaanwelzijn.nl of 

Geertje Miedema, tel. 06-46073968, 

g.miedema@timpaanwelzijn.nl. 

  

mailto:o.veenstra@timpaanwelzijn.nl
mailto:g.miedema@timpaanwelzijn.nl
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Natoer Nijs 
December 2020 

 

De natuur is in rust. De mensen dit jaar ook. 

Gedwongen weliswaar. Je ziet echter dat op mooie 

dagen het een komen en gaan van wandelaars is. 

Begrijpelijk, want verder kun je niet veel doen. 

Ondanks de `rust` in de natuur zie ik toch veel 

meldingen langskomen. Dat zijn op dit moment 

behalve wat vogelmeldingen, ook meldingen van 

mossen en korstmossen en ook nog meerdere 

paddenstoelen (vooral  hout- en korstzwammen). 

Toch valt er meer op: zie maar eens hoeveel 

planten er nog bloeien. Het lijken er iedere winter 

meer. Er is onderzoek van FLORON, de 

toonaangevende plantenvereniging van ons land, 

naar winterbloeiende planten in de vorm van een 

zgn. eindejaars plantenjacht. Bedoeling is om vast 

te leggen welke plantensoorten er zoal nog 

bloeien. Voor de geïnteresseerden verwijs ik naar 

de site van FLORON. Enkele foto’s van nog 

bloeiende planten zijn hierbij gevoegd.  

 

Verder zijn er ook meldingen van vogels die nu 

onze tuinen aandoen. Mooi is de melding van de 

familie Van der Meulen, die op 20 december een 

achttal Putters in hun tuin meldde op een zg. 

dropplant (een lipbloemige). De Putters deden zich 

tegoed aan de zaden van deze plant. Er zijn deze 

maand opvallend veel Putters nog aanwezig. 

Normaal zouden de vogels merendeels naar 

zuidelijker gebieden trekken, maar kennelijk door 

het (nog) zachte weer, kiezen ze ervoor om hier te 

blijven. Belangrijk is dat er voedsel voor deze 

kleine vinkachtigen is. Advies is dan ook: laat de 

uitgebloeide planten (met zaad) in de winter staan 

en ga pas in het voorjaar opschonen. Ook voor 

overwinterende insecten is dit belangrijk.  

 

 

 

 
Putter 

 

 

De familie van de kleine vinken behelst diverse 

zaadetende soorten. In onze omgeving zijn dat: 

Sijsje, Kneu, Grote- en Kleine Barmsijs en dus de 

Putter. Al deze vogeltjes leven van zaden. Behalve 

op de genoemde dropplant, zitten ze veel op 

Berken, Elzen, Larix en Distels.  

 

Even kort de soorten: De Sijs is een groenig/geel 

vogeltje dat meestal in groepjes de zaaddragende 

bomen en struiken langsgaat. Zo kun je ze ook in 

het dorp aantreffen.  
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Sijs 

 

De Kneu (het Robyntsje) is een broedvogeltje, dat 

helaas behoorlijk in aantal afneemt. Deze soort zit 

in de winter een stuk zuidelijker en is hier dan 

nauwelijks aan te treffen. De Grote- en de Kleine 

Barmsijsjes (vroeger gewoon Barmsijs) zijn door 

de wetenschap gesplitst in twee aparte soorten. De 

Kleine Barmsijs is nu een zeldzame broedvogel in 

ons land. Vorig jaar trof ik nog een broedgeval aan 

in de Bakkeveenster Duinen. Ze zijn wat meer op 

de Waddeneilanden in de naaldbossen waar te 

nemen. Ze zijn naaldbos “minded”. Belangrijk is 

dan ook dat er naaldbossen blijven (ook voor 

diverse andere soorten……). De Grote Barmsijs 

komt soms vanaf oktober in ons land en vertrekt 

dan weer in maart naar de grote naaldbossen in 

Scandinavië. Het zijn zgn. invasiegasten, soms in 

groot aantal. Verschil tussen Grote- en Kleine 

Barmsijs is bij overvliegende vogels nauwelijks te 

zien. Je kunt dan uitgaan van de periode waarin je 

de waarneming hebt gedaan, maar dan nog: er 

zijn ook Kleine in de winter……Beter is als je het 

geluk hebt ze te zien eten, bijv. in een berk. Let 

dan op de vleugelstreepjes, die zijn helderwit bij 

de Grote en geelbruinig bij de Kleine.  

 

 

Waarnemingen 

 
      Vogels 
• Ook Geelgorzen zijn nog te zien. Een flinke 

groep zat eind december bij de akkertjes op 

het terrein Heide Allardsoog. 

• Kruisbekken zijn dun gezaaid deze winter. 

Eenlingen (of enkele) zijn gemeld in de 

Slotplaats en de Duurswouderheide.  

• Klapeksters zijn weer aanwezig op de 

Duurswouderheide (diverse waarnemers) en in 

de Bakkeveenster Duinen (melding Jan 

Noordman.) 

• Blauwe Kiekendieven worden weer 

aangetroffen op de Duurswouderheide. Daar 

ook nog een tweetal Boomleeuweriken 

(Melding Martin Manson). 

• Een Sperwer werd waargenomen nabij de 

Alde Drintse Wei, die een flinke prooi 

verorberde. Groter dan mees of mus, mogelijk 

een Groene Specht (die wordt daar vaker 

gezien) of een Kramsvogel (ook die zitten 

daar vaker). De Sperwer heeft er drie kwartier 

over gedaan! Eerst was het veren plukken, 

daarna eten en tenslotte nog langdurig snavel 

en eigen veren poetsen.  

 
Sperwer met prooi 
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Sperwer na verorberen prooi 

 

Planten 

• De Gaspeldoorn bloeit weer in de 

Bakkeveenster Duinen.  

• Aangetroffen in diverse gebieden: 

Dagkoekoeksbloem, Duizendblad, Fluitenkruid, 

Paarse Dovenetel, Hondsdraf, Klein Kruiskruid, 

Kleine Veldkers, Herderstasje, 

Jacobskruiskruid, Rankende helmbloem, 

Gewone raket, Hennepnetel, Schijfkamille, 

Reukloze kamille, Vogelmuur en vele anderen 

(zie de ondervermelde site).  

 

 
Zwarte Nachtschade 

 

 

 
Dagkoekoeksbloem 

 

 
Hennepnetel 

 

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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Van het bestuur 
 

Wij wensen u allen een goed, en biodivers 2021 

toe. Een jaar waarin de trend van steeds minder 

biodiversiteit wordt omgebogen naar méér 

biodiversiteit. Dat zou in het belang zijn van 

boeren (voor hen in de eerste plaats), burgers, en 

van alles wat leeft in de lucht, het water, de 

bodem.  

 

Biodiversiteit 

Het is zo’n woord. het lijkt een trendy begrip, je 

hoort en leest er veel over, maar wat is het 

eigenlijk?  

Biodiversiteit is het natuurlijke kapitaal van de 

wereld. Het gaat over alles wat leeft in water, lucht 

en bodem; hoe meer variatie in levensvormen hoe 

beter; die variatie in levensvormen heet 

biodiversiteit.  

Biodiversiteit is van levensbelang. Alleen indien 

water, lucht en bodem vrij zijn van teveel 

gifstoffen en indien water, lucht en bodem 

voldoende veerkracht hebben om het leven in 

stand te houden, kunnen we voedsel produceren. 

Die veerkracht bestaat bij de gratie van variatie in 

soorten en evenwicht tussen de soorten. Alleen 

dan kunnen wij mensen op de lange duur 

overleven. En de vogels, de insecten, de planten, 

de vissen, de wormen…… alles.  

 

Herstel van biodiversiteit kán. 

Herstel in de natuur lukt nooit als schadelijke 

invloeden alsmaar blijven bestaan of zelfs 

toenemen. Juist boeren weten als geen ander 

hoezeer we afhankelijk zijn van gezonde bodem, 

gezond water en gezonde lucht: zonder dat 

kunnen zij op den duur geen voedsel produceren.  

De natuur is enorm veerkrachtig, en kan herstellen 

van schadelijke invloeden zoals intensief menselijk 

ingrijpen (bijvoorbeeld overbemesting, pesticiden, 

massale kap, of natuurrampen). Daar zijn mooie 

voorbeelden van, zoals bijvoorbeeld in onze eigen 

omgeving: het herstel van de rijke flora en fauna 

in de Wijnjeterper Schar, nadat Staatsbos daar 

weer gunstiger voorwaarden had geschapen voor 

de natuur aldaar, en de overbemesting achterwege 

werd gelaten. 

 

Deltaplan biodiversiteit 

Er zijn tal van prachtige initiatieven die bijdragen 

aan biodiversiteit, en misschien wel de mooiste is 

het Deltaplan Biodiversiteit, waarin totaal 

verschillende partijen samenwerken: ecologen, 

banken, agrofood, landbouworganisaties, 

natuurorganisaties, universiteit Wageningen.  Eén 

van de mensen die zich daar voor inzetten is 

Louise Veth, emeritus hoogleraar van de 

Wageningen Universiteit.  

 

In onze eigen omgeving tracht de Natuerferiening 

samen met andere natuurorganisaties ook te doen 

wat mogelijk is: soms komen we met suggesties 

naar de overheid (bijvoorbeeld: uitbreiding en 

verbetering van het bomenbeleidsplan, ander 

beheer van bermen en plantsoenen), soms zijn we 

daar juist een lastige luis in de pels.  

We zaaien inheemse wilde planten die weer 

insecten aantrekken, die als voedsel kunnen 

dienen voor de vogels en die gewassen kunnen 

bestuiven (bijvoorbeeld Slotsingel).  

 

We proberen meer mensen te interesseren voor de 

natuur, door schoolkinderen mee naar buiten te 

nemen en erover te vertellen; door lezingen, 

cursussen en excursies (hopelijk volgend jaar 

weer, wanneer de pandemie is geluwd).   

We plaatsen nestkastjes voor vogels die 

schadelijke rupsen kunnen opeten, en sporen de 

gemeente aan om de bermen natuurvriendelijker 

te beheren.  

 

Wie kan daartegen zijn, tegen meer biodiversiteit? 

Het is in het belang van onze kinderen en 

kleinkinderen, van onze bern, bernsbern, 

bernsbernsbern, bernsbernsbernsbern…. 

 

Claartje Slofstra 
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Kerstbomen naar “De Twakamp” 
  

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, biedt de 

tuinvereniging De Twakamp al een aantal jaren 

de mogelijkheid om je kerstboom na gebruik te 

laten overzomeren. De bomen die vanaf afgelopen 

januari bij ons gelogeerd hebben, zijn weer 

opgehaald voor een tweede termijn als kerstboom. 

Er zijn ook een aantal bomen die al 2 jaar bij ons 

staan.  

 

Zaterdag 9 januari 2021 van 10 tot 11 uur 

kunnen de kerstbomen weer gebracht 

worden. Wij zorgen weer voor een mooi plekje.  

 

Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Datum Tijd Voorganger Locatie 

Vr 1 jan 10:30 Kerkenraad De Mande Bakkeveen 

Zo 3 jan 9:30 ds. Jak Verwaal De Mande Bakkeveen 

Zo 10 jan 9:30 ds. P Pit, Drachten St. Piter Ureterp 

Zo 17 jan 9:30 Ds. Mw E.C. Rooseboom, Drachten St. Piter Ureterp 

Zo 24 jan 9:30 Dhr. S.de Jong, Joure De Mande Bakkeveen 

Zo 31 jan 9:30 ds. P Pit, Drachten St. Piter Ureterp 

 

Alle diensten zijn voorlopig online en ze zijn te volgen via onze website 

www.itkeningsfjild.nl 
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In memoriam Theo van Dekken 

6 maart 1939 – 26 november 2020 

 

Ons bereikte op donderdag 26 

november 2020 het droeve bericht van 

overlijden van Theo van Dekken. 

In verschillende rollen heeft Theo zich 

jaren voor vv Bakkeveen ingezet. 

 

Wij zijn Theo dankbaar voor zijn 

verdiensten en betrokkenheid bij de 

vereniging.  

 

We gedenken hem met respect en 

wensen zijn vrouw Yke en familie veel 

sterkte toe. 

  

Bestuur vv Bakkeveen  

Voorzitter Klasien Douwsma 06 53490831 klasiendouwsma@hotmail.com 

Secretaris Evert Fokkema 06-27308165 vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

Penningmeester + PR Henri v/d Belt 06-51920696 v.v.bakkeveen@ziggo.nl 

Bestuurslid accomodatiebeheer Willem v/d Leeuw 06-22073318 w.vanderleeuw@vnn.nl 

Bestuurslid Vacant   

Wedstrijdsecretaris senioren Evert Fokkema 06-27308165 vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

  

Jeugdcommissie 

Voorzitter/ wedstrijdsecr. Jeugd Evert Fokkema 06-27308165 vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

Secretariaat / PR Hester Slofstra 06-21926707 vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

 

Wedstrijd consul:  J. van der Meulen 0516-541736 

 

 
 

Voetbalvereniging Bakkeveen 
Opgericht juni 1929 
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Oliebollenactie 
 
Donderdag 31 december 2020 was de traditionele 
afsluitende driedaagse oliebollenactie van de 
voetbalvereniging Bakkeveen weer een feit.  
 

Het was weer een goede en een geslaagde 
oliebollenactie. 
 
Het bestuur van de voetbalvereniging Bakkeveen 
wil iedereen bedanken, die dit jaar weer onze 
oliebollen hebben gekocht. 
 
Alle bedrijven die de voetbalvereniging hierbij 
ondersteunen door sponsoring van producten zijn 
we hiervoor uiterst dankbaar. 
 

• VHC ActiFood, Oosterwolde > www.actifood.nl          

Ondersteunende materialen en goederen 

• Oliehoorn, Zwaag (Hoorn) > www.oliehoorn.nl 
Sponsering 

 

• Poiesz Bakkeveen >  
                               www.poiesz-supermarkten.nl 
Voor de standplaats op het voorterrein. 
 

• Evenementenservice Blaauw, Appelscha > 
                   www.evenementenserviceblaauw.nl  
Ter beschikking stellen van de verkoopwagen 

 

• Hoogpak, Drachten > www.hoogpak.nl 
Ondersteunende materialen en goederen 

 
 

 

 

Alle vrijwilligers 
bedankt voor uw inzet 
en ondersteuning. 
 
Bestuur  
V.V.Bakkeveen wenst 
een ieder een gezond 
en sportief 2021 toe. 
>>>>>>  samen staan 
we sterk  <<<<<< 

  

http://www.actifood.nl/
http://www.oliehoorn.nl/
http://www.poiesz-supermarkten.nl/
http://www.evenementenserviceblaauw.nl/
http://www.hoogpak.nl/
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Januari 2021, nr. 1 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

“Een koekie, een oliebol, een glaasje wijn en een appelflap”. 

  
Met die woorden luidde Wim in 1954 zijn eerste 

oudejaarsconferentie in. Ik kies die woorden 

omdat ze zo mooi tot uitdrukking brengen hoe 

klein mijn wereld toen nog was. En ook omdat 

onze wereld nu - oudjaar 2020 – midden in de 

tweede lock down – ook weer heel klein 

geworden lijkt. Vanuit die kleine wereld doe ik 

hier verslag.  

 

Ik heb veel minder contact met andere mensen 

dan we in andere tijden gewend zijn. Ik besef, 

sterker dan ooit tevoren, de waarde het leven in 

een niet grootstedelijke omgeving, in een klein 

dorp midden tussen natuurgebieden. Wandelen, 

hardlopen, fietsen in de natuur zijn voor mij 

goede manieren om energie op te doen en mijn 

goede humeur te bewaren. 

 

We laten nauwelijks gasten toe in ons huis: de 

enige uitzondering daarop vormen kleinkinderen. 

Die laten we toe in onze direct nabijheid. Naar 

hun ouders en alle andere mensen hanteren we 

de coronaregels zo consequent mogelijk.  

 

Ik merk dat ik tijd heb en tijd neem voor 

activiteiten, waarvoor ik nooit tijd nam. Via mijn 

broer kreeg ik een puzzel toegespeeld van een 

schilderij van Jeroen Bosch: “De tuin der lusten”, 

een raadselachtig schilderij uit het begin van de 

zestiende eeuw. Voor het eerst van mijn leven 

maakte ik een puzzel van tweeduizend stukjes. 

Het lukte me om die in een paar weken te 

maken. Ik verzink soms urenlang in het zoeken 

naar het juiste plekje voor het juiste stukje, maar 

ik onderzoek ook de geschiedenis en de 

betekenis van dat schilderij. (Het was ooit 

eigendom van Willem van Oranje, het hing in 

Brussel, maar werd in 1567 door Alva geroofd en 

is later bezit geworden van de Spaanse kroon. 

Het hangt nu het Prado in Madrid). 

 

En ik lees veel. En daarbij krijgen boeken over de 

crises die ons overkomen zijn veel aandacht. Ik 

kijk graag in de spiegel van het verleden, ook om 

enigszins voorbereid te zijn om de dingen die ons 

nog te wachten staan. Ik zie scherpe 

tegenstellingen in de opvattingen van mensen 

over wat als de oorzaken van de coronacrisis en 

de manieren om die op te lossen. Meningen 

daarover lijken soms niet meer te kunnen 

veranderen. Dat lijkt wel op het klimaat dat we in 

Nederland hadden in de aanloop van en 

gedurende de Tweede Wereldoorlog. Maar ik zie 

ook dat we die scherpe tegenstellingen over wat 

goed en fout was in die oorlog langzamerhand 

aan het overwinnen zijn. 

  

Tegelijkertijd zie ik dat het werken aan de 

oplossing van de verschillende crises die zich 

thans voordoen verder gaat, stap voor stap. Met 

het vaccineren van mensen om de verdere 

verspreiding van het coronavirus in te dammen is 

een begin gemaakt. Ik verbaas me dat allerlei 

mensen met heel veel stelligheid opvattingen 

verkondigen over wat er allemaal fout is aan de 

aanpak van de coronacrisis. 

  

Voor enkele andere crises is de weg naar een 

oplossing ook in zicht. Voor de ontwikkeling van 

de relatie tussen de landen van de Europese Unie 

en het Verenigd Koninkrijk zijn door beide 

partijen geaccepteerde oplossingen gevonden. En 

binnenkort verdwijnt Trump van het toneel en 

treedt Biden, een fatsoenlijk mens, aan als 

president van de Verenigde Staten. Een 

optimistisch mens kan nog wel meer lichtpuntjes 

benoemen. Wat meer bescheidenheid en 

nederigheid kan ons daarbij helpen: weten dat 

we nog niet alles weten. 

    

Zeker dat pas op langere termijn zal blijken hoe 

effectief en hoe duurzaam de in verschillende 

landen gekozen strategieën zijn. 

         

Ik wens onze leden en alle andere lezers een 

optimistische blik op de toekomst en een 

gelukkig 2021. 

 

Fred Hoogenboom 
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Doarpstún nieuws januari 2021 

 
Het jaar 2020 zit er weer op, het virusvaccin is in 

aantocht en laten wij samen hopen dat 2021 ons 

weer meer samen kan brengen bij diverse 

activiteiten in Bakkeveen. 

 

De tuin is nog in de winterrust maar dit betekend 

niet dat je als tuinbezitter stil hoeft te zitten. Het is 

nu de tijd om eens rustig rond te gaan kijken in de 

tuin opzoek naar plekjes die misschien nog wel 

aandacht vragen komend voorjaar. Ook is de tijd 

van snoeien weer aangebroken. De Doarpstún 

heeft speciaal voor de deze activiteiten een paar 

interessante workshops samengesteld. Daarnaast 

stellen wij middelen ter beschikking om samen met 

de straten en of buurtverenigingen de 

groenvoorziening een nieuw aanzien te geven.   

 

Workshop snoeien 
Ook deze periode verzorgen wij weer een 

workshop snoeien en wel op 23 januari 2021.  

Aan bod komen het snoeien van fruitbomen en 

bessenstruiken. Ook is er aandacht voor het 

snoeien van sierheesters. Er is een maximum van 

6 deelnemers per dagdeel. 

Bij voldoende belangstelling is 30 januari de 

reservedatum. 

Plaats: Volkstuinen de Twakamp 

Tijd: 9.15 tot 12.00 uur 

Kosten: Geen. Wel eigen snoeigereedschap 

meennemen. 

 

Workshop tuin inrichten 

Gedurende vier avonden werken de deelnemers 

stapsgewijs aan een tuinontwerp. Op de eerste 

avond ligt de nadruk op het bepalen van de 

wensen en hoe dit om te zetten in een ruwe 

schets. Aan bod komen maatvoering, vormgeving, 

haalbaarheid en hoe een plattegrond te maken van 

de eigen woning en tuin.  

 

De volgende twee avonden wordt aan de hand van 

de meegebrachte plattegrond geschetst en worden 

de schetsen besproken. Vervolgens wordt gewerkt 

aan de vormgeving om hiermee tot een 

samenhangend geheel te komen.  

 

In de laatste 

bijeenkomst wordt de 

tekening zo opgemaakt 

dat met arceringen en 

tekst het ontwerp gaat 

leven en een basis vormt voor de daadwerkelijke 

aanpak van de tuin. Tijdens de lessen komt ook 

het toepassen van planten en overige materialen 

aan bod. 

Data: (4 dinsdagen) 26 jan, 2, 9, 16 februari. 

Plaats: Dúnhoeke, Mjûmsterwei 16, Bakkeveen 

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. 

Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Gevraagd wordt om potlood en liniaal mee 

te nemen. 

 

Herinrichten van het groen in uw straat 

Er is een mogelijkheid om de beplanting in uw 

straat of buurt opnieuw in te richten. 

De Doarpstûn wil u daar graag bij ondersteunen. 

Mocht hiervoor belangstelling zijn dan komen wij 

graag langs om de mogelijkheden en de 

voorwaarden te bespreken. 

De straten waar nu plannen voor worden gemaakt 

zijn de Tsjerkewâl, en de Mjûmsterwei.  

Ook vanuit het Ecofeen is er belangstelling 

getoond. Begin januari gaan wij met de gemeente 

bekijken wat er technisch mogelijk is en dan 

komen wij er bij de straten op terug. 

In ieder geval planten wij aan de Mjûmsterwei in 

januari nog ruim 4000 bloembollen. 

 

Perenbomen 

Wie nog belangstelling heeft voor perenbomen kan 

zich hiervoor nog aanmelden.  

 

Al met al zijn er weer mooie initiatieven ontwikkeld 

om Bakkeveen nog meer kleur te geven.  

Voor alle vermelde activiteiten kunt u zich opgeven 

via de mail; doarpstunbakkefean@gmail.com  

 

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de dan 

geldende coronamaatregelen.  

 

De Doarpstun commissie wenst u een gezond 2021 

en wij zien u graag bij een van onze activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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Protestantse gemeente It Keningsfjild 
Bakkeveen-Frieschepalen-Siegerswoude-Ureterp 

Nieuwe klok begraafplaats Bakkeveen 
 
De oude, ca. 100 kg zware door Van Bergen uit 

Heiligerlee gegoten klok uit 1960 was aan groot 

onderhoud toe. De “krukas” waaraan de klok was 

opgehangen zou worden vervangen door een 

rechte houten as en de klepel zou worden 

vervangen door een geheel nieuwe gesmede stalen 

klepel. Ook de ophanging en lagers zouden worden 

vernieuwd. In januari 2018 was hiervoor reeds aan 

Klokken- en Kunstgieterij Reiderland opdracht 

gegeven.  

 

Hetzelfde bedrijf dat eerder al opdracht had 

gekregen een geheel nieuwe klok met toebehoren 

te leveren voor de nieuwe klokkenstoel op de 

begraafplaats van Siegerswoude. Op 9 mei jl. is de 

nieuwe klok in de nieuwe klokkenstoel van 

Siegerswoude opgehangen, die 

overigens een kopie is van de klokkenstoel van 

Bakkeveen. Omdat mallen etc. van deze klok 

nogmaals te gebruiken waren is aan de 

klokkengieter gevraagd een aanbieding te doen 

voor een geheel nieuwe klok voor Bakkeveen, 

gelijk aan die van Siegerswoude. De opdracht voor 

het groot onderhoud van de oude klok zou dan 

kunnen worden ingetrokken.  

 

De aanbieding was de volgende dag al binnen met 

de toezegging dat bij opdracht binnen een week de 

nieuwe klok voor 1 juli (2020!) zou hangen. Het 

bedrag van de aanbieding voor een nieuwe klok, 

dat resteerde na aftrek van de kosten van groot 

onderhoud van de oude klok, was dusdanig dat het 

college van kerkrentmeesters besloot een geheel 

nieuwe luidklok met toebehoren voor de 

begraafplaats van Bakkeveen aan te schaffen.  

 

En zo kon het gebeuren dat op 30 juni jl. de oude 

Van Bergen klok uit de stoel is verwijderd en een 

geheel nieuwe 180 kg zware bronzen luidklok is 

opgehangen. Behoudens het randschrift is deze 

klok dus geheel gelijk aan de klok van 

Siegerswoude.  

 

Beide klokken markeren een bijzondere plek uit de 

geschiedenis. Siegerswoude een middeleeuws aan 

Sint Jacobus gewijd kerkje en Bakkeveen het 

kleine middeleeuwse kloostertje Mariënhof dat 

vlakbij stond op wat nu camping Het Hout is. De 

klok van Bakkeveen heeft daarom het volgend 

randschrift meegekregen: 

MARIJE IS MYN NAMME, YN NEITINS OAN 

MARIENHOF. IK MOANJE DE LIBBENEN EN ROU OM 

DY’T TREURJE. IK BIN GETTEN FOAR BAKKEFEAN 

TROCH LAUDY 

 AD MMXX. 

 

Aan de ene zijde is een afbeelding van Maria met 

kind aangebracht en aan de andere zijde een 

Franse lelie, een afbeelding die vaker in verband 

met Maria wordt gebruikt. Verder is de klok nog 

versierd met klaverblaadjes en opgehangen aan 

een z.g. gevlochten kroon. 

 

De oude klok is verkocht aan de klokkengieter en 

wordt, na gebruik op een tentoonstelling in OBE in 

Leeuwarden in 2021, geschonken aan 

Klokkenmuseum Van Bergen in Heiligerlee. 

 

Namens het college van kerkrentmeesters,  

Gerke de Vries 
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Financiële uitkering vlooienmarkt 2020 
 

Medio maart 2020 werd duidelijk dat de markten 

tot aan 1 juni geen doorgang zouden kunnen 

vinden: tot 1 juni waren evenementen verboden. 

Even later werd besloten dat evenementen tot 1 

september vanwege de corona pandemie niet 

mochten. We werden als organisatie dan ook 

verrast dat op 24 juni bekend werd gemaakt dat 

een aantal categorieën evenementen per 1 juli 

weer zouden zijn toegestaan. Daaronder ook 

markten en braderieën (zgn evenementen met 

doorstroom publiek).  

 

Dat betekent snel de schakelaar van “rust” naar 

“actief” omzetten en alles nog snel regelen. 

Grootste merkbare verandering was het moeten 

reserveren voor een standplaats. De al geplande 

markt van 18 juli was de eerste die door kon gaan. 

We hadden helaas 350 als max aantal 

standhouders aangehouden om de markt niet te 

groot te laten zijn. Maar er kwamen heel veel 

bezoekers. En dan is 350 standhouders te weinig. 

Dit max aantal hebben we de volgende markten 

opgehoogd tot aan 500. Hiermee werd de markt 

over een groter terrein verspreid, waardoor de 

onderlinge afstand van de bezoekers ook groter 

werd. Er is 2x controle van BOA’s en politie 

geweest en het evenement werd in orde bevonden.  

 

Nieuwe beperkende factor dreigde het aantal 

beschikbare en schone toiletten te worden. Bij 

Dúndelle waren 8 toiletten open; bij de 

boetbalvereniging en gymzaal waren de toiletten 

wegens corona dicht. Gelukkig kon Dundelle nog 

een aantal toiletten bijschakelen, zodat er 

voldoende schone toiletten beschikbaar waren. De 

markten van 1 en 15 augustus en 7 september 

verliepen goed. De markt van oktober werd op het 

laatste moment afgelast. Het aantal besmettingen 

nam dermate toe dat de markt niet meer kon 

worden gehouden. Er hadden al 500 standhouders 

gereserveerd en € 7,-- standgeld betaald. 28% van 

de standhouders wilde het geld terug hebben en 

heeft dat ook gekregen ook al hadden we 

aangegeven dat we niet terug zouden betalen. De 

andere 72% van de 500 standhouders hebben ons 

de € 7,-- laten houden voor onze goede doelen! 

Daarmee kwam het marktseizoen 2020 uit op dik 

2000 betalende standhouders, terwijl in de laatste 

jaren 6000 normaal was. 

 

Uitkeringen Vlooienmarkt 2020 
• Brassband Opsterland: €1000,-- 

De Brassband bestaat in 2021 10 jaar en de 

jeugdband “Koperbende” bestaat 5 jaar. Een 

dubbel jubileumjaar dus. Er zullen in 2021 

diverse jubileumconcerten worden gegeven en 

samen met popband Wiebe wordt een single 

gemaakt. Jeugd uit Bakkeveen neemt deel aan 

de activiteiten. Ook zal een optreden in 

Bakkeveen worden verzorgd.  

• Tennisvereniging Dúndelle: € 500,-- 

Het jaar 2020 is ook voor de tennisvereniging 

lastig geweest. De exploitatie stond onder druk 

door extra kosten aan de baan en nauwelijks 

tot geen kantine inkomsten. De kantine moest 

dicht blijven, terwijl er een groot deel van het 

seizoen wel getennist kon worden (zij het onder 

voorwaarden). Ondanks dat het niet de 

bedoeling is lopende exploitaties te 

ondersteunen hebben we in het bijzondere jaar 

2020 besloten toch een bijdrage te leveren.  

• TIP-Bakkeveen € 500,-- 

Ook TIP heeft geleden onder de corona-

pandemie. De kiosk activiteiten stonden op een 

lager pitje, terwijl vanwege de verhuizing naar 

de Dúndelle locatie extra kosten moesten 

worden gemaakt. Net als bij de 

tennisvereniging vanwege het bijzondere jaar 

2020 een bijdrage geleverd. 

• Leef Jeugdtoneel: € 1500,-- 

Het jeugdtoneel van Bakkeveen “LEEF” is van 

plan in september 2021 het openluchtspel 

“Sterren in het bos” op te voeren. Het wordt 

een stuk waarin omgevings- en economische 

belangen botsen. Locatie is bij de 

Sterrenschans. Ook Natuurmonumenten is 

deelnemer.  

• Bloeizone-Bakkeveen  € 1000,-- 

Frans Mulder heeft als lid van Bloeizone 

Bakkeveen het initiatief genomen om voor 

“Bakkeveen” een duofiets aan te schaffen. 

Gehandicapten kunnen dan ook fietstochten 

maken. Er wordt gezorgd dat personen die in 

aanmerking komen ook daadwerkelijk van de 

fiets gebruik kunnen maken. De vlooienmarkt 

levert de gevraagde bijdrage.  

• Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen  

€ 750,-- 

De vlooienmarkt levert de gevraagde bijdrage 

voor het opzetten van een PostCodeRoos 

project in Bakkeveen. Hiermee kunnen 

bewoners die geen geschikt dak hebben toch 

zonnepanelen nemen. 

• St. BeLEEF Paarden € 2.250,-- 

Onder de paraplu van deze (nieuwe) stichting 

valt een aantal evenementen: Sprookjesbos in 

juni, CH Bakkeveen in juli en Griezeltocht eind 

oktober. De Vlooienmarkt draagt aan elk 

evenement € 750,-- bij. 

• Tulpen en bollen: € 3.500,-- 

In april heeft de vlooienmarkt de tulpen-actie 

gehouden en in november samen met 

Doarpstún de bloembollenactie voor elk adres in 

Bakkeveen.  

Bestuur Vlooienmarkt-Bakkeveen
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Antwoorden Corona-puzzel 
Slûswachter november 

 

Onderstaande 15 multiplechoice vragen stonden in de Slûswachter van november. Hieronder de 

antwoorden en voorzover nodig ook de uitleg. De 3 prijswinnaars zijn in het december-nummer (op 

pagina 3) bekend gemaakt. 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 dan even naar 

info@bakkeveen.nl. 

 
1. Weverswal 31A heeft een bord bij de straat 

staan. Hoeveel “hoopjes” verf staan er in totaal 

op? 

Antwoord: op de ene kant stonden er 6 en … 

op de andere kant ook 6. Dus in totaal 12. 

Veruit de meeste inzendingen kwamen tot 6. 

 

2. Welk beroep wordt blijkbaar uitgeoefend op 

Tsjerkewâl 12?  

Antwoord: hoefsmid. Allemaal goed. 

 

3. Niet iedereen mag zomaar op terrein van It 

Ankerplak parkeren. Hoeveel borden staan er 

met de tekst “uitsluitend bewoners Ankerplak”. 

Antwoord: 0 borden, want de tekst op het 

bord was” uitsluitend bewoners en bezoekers It 

Ankerplak”.  

 

4. Wat mag blijkbaar niet naast Merskekamp 4 ? 

Antwoord: vuil storten, stond op het bordje. 

Iedereen goed. 

 

5. Wat is de som van de cijfers op 

knooppuntpaaltje 55 van Wandelnetwerk 

Fryslân ? 

Antwoord: Paaltje 55 staat aan de Weverswal 

bij bruggetje tegenover Slotplaats. Dat had 

iedereen wel gevonden. Daarna gaat het fout. 

Je moet de cijfers optellen en niet de getallen. 

Er stond op: 55, 69, 58, 28, 55, 28, 69, 40, 

55, 40, 28, 58, 55, 58, 40, 69. Tel je al de 

(losse) cijfers op dan komt er 166 uit. Slechts 

1 inzender die dit goed had. 

 

6. Waar staat het water in de vaart hoger? Bij 

bruggetje bij Houtwal 10 of bij De Wâldsang? 

Antwoord: het water in de vaart staat overal 

vrijwel even hoog. Maar er is een stuw in 

Bakkeveen centrum (voormalige sluis). 

Daardoor staat het water aan Waskemeer-kant 

aanmerkelijk hoger dan aan Siegerswoude-

kant. Het noemen van de bruggetjes was meer 

een afleidingsmanoeuvre. Antwoord B 

(Bruggetje Houtwal 10) is aan Waskemeer-

kant en daarmee dus het juiste antwoord.  

Bijna de helft van de inzenders had dit fout. 

 

7. Aan de Brink staat een wit huis. Welke naam 

heeft dat witte huis blijkbaar? 

Antwoord: “’t witte huis”. Dat stond op een 

naamplaat aan de muur. Iedereen goed. 

 

8. Hoeveel loopplankjes heeft bruggetje nabij 

Lange Singel 23? 

Antwoord: Het zijn 28 plankjes. Het dichtstbij 

zijnde antwoord is dan 29 (en niet 26).  Bijna 

iedereen goed. Het beste antwoord is immers 

het juiste/goede antwoord.  

9. In de voorgevel van Mandewijk 1C zitten niet 

alleen rechthoekige ramen. Hoeveel 

driehoeksramen zitten in de voorgevel? 

Antwoord: Een driehoeksraam heeft 3-

hoekpunten. Maar alle ramen in de voorgevel 

hebben 4 hoekpunten. Niet altijd een haakse 

hoek, maar dat doet er niet toe. Het antwoord 

is dan ook 0. Ruim de helft had dit goed 

gezien. 
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10. In welk jaar is het gebouw van de voormalig 

Hervormde Kerk blijkbaar gesticht? 

Antwoord: 1856.  Stond boven de deur. 

Iedereen goed. 

 

11. Hoeveel ronde Amsterdammertjes staan langs 

de straat in centrum Bakkeveen? 

Antwoord: dit was een kwestie van goed 

tellen. Het zijn er 50. Slechts 1 inzender had 

dit fout. 

 

12. Hoeveel bushaltebordjes zijn er in de 

bebouwde kom van Bakkeveen waar een 

lijndienst langs komt? 

Antwoord: 2 bij zebrapad Plaza De Kolk, 2 

aan begin Duurswaldmerwei, 2 nabij kruising 

Tsjerkewal/Alde Drintsewei en … 1 aan de 

Mjumsterwei nabij parkeerterreintje aan begin. 

Dus 7 was het goede antwoord. Ruim de helft 

had dit goed. 

 

13. Welke vlag hangt in de vlaggenmast bij The 

Loryann? 

Antwoord: De Friese vlag, dus B. Iedereen 

goed. 

 

14. Welke kleur heeft de tekst “Telephone” op 

Tsjerkewâl 32? 

Antwoord: zwart. Iedereen goed. 

 

15. Wat is het grootste huisnummer (in 

afmetingen) aan de Tsjerkewâl? 

Antwoord: huisnummer 23 

heeft heel groot uitgevallen 

cijfers. Duidelijk groter dan 

alle andere huisnummers op 

de Tsjerkewal. Dus B. 

Iedereen goed. 

 

De 3 prijswinnaars hebben 

inmiddels hun prijs in 

ontvangst kunnen nemen. Zie 

Slûswachter december. 

Er waren slechts 9 

inzendingen, daarom even 

geen vervolg op deze 

puzzelvorm. 

 

 

Jan van Dalen
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de whatsapp boodschappen … 

 

 

Ik wens je een mooi 2021. 

Waarin Corona weer een biertje is 

Donald alleen maar een eend 

Een Dissel alleen maar iets voor een caravan 

De Jonge gewoon weer kaas 

Positief weer positief 

Isolatie alleen maar iets voor je spouwmuur is 

Wattenstaafjes alleen nog in je oren 

Mondkapjes alleen nog voor bij het zagen 

Vi(e)russen uit Moskou komen en niet uit Wuhan 

1½ meter de minimale afname van bier bij de horeca wordt 

Kortom weer een "normaal" jaar maar wel met  

          het besef dat alles niet zomaar "normaal" is.  

2021 

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 

 

 

Cartridges & oude mobieltjes 
 

U kunt bij ons de cartridges en oude 

mobieltjes  inleveren, voor elk exemplaar gaat 

er € 3,-- naar de Cliniclowns. 

 

De Wylde Roas 

Weverswal 4, Bakkeveen 

www.dewylderoas.nl 

0516 - 54 11 28               

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is de 

komende maanden als volgt geopend: 

• januari: zaterdagochtend 9 januari 

• Februari: zaterdagochtend 13 februari 

• Maart: alle zaterdagochtenden 

 

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). 

 
Te Koop:   

Biltstar 

  Aardappelen van de Friese Klei. 
 

J. Nieuwdam 

Mjûmsterwei 11, Bakkeveen 

http://www.dewylderoas.nl/
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Veiligheid & Gezondheid 

Noodgevallen:  

Alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  

 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

apotheekhoudend 

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

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

541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl 

 

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor 

spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende 

ochtend 8 uur en in de weekenden en op 

feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: 

op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te 

Drachten. 

 

AED’s 

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen 

AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de 

supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle, 

Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de 

huisarts.  

En elk uur van het jaar voor personen die een 

toegangscode hebben: Weverswal 3 

(kapsalon Greatz Hair). 

 

Tandheelkundig centrum Bakkeveen 

Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 

www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl 

Behandeling volgens afspraak 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag. Wij 

nemen nieuwe patiënten aan. 

 

Fysiotherapie Goren 

Ook manuele therapie en diverse specialisaties.  

Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 

www.fysiotherapiegoren.nl  

 

Gebiedsteam 

Voor advies en ondersteuning bij opvoeden en 

opgroeien, naar school gaan, leven met een 

beperking, ouders worden en zelfstandig blijven 

wonen, maatschappelijk werk en budgetadvies 

kunt u bij het Gebiedsteam terecht: (0512) 386 

222 (ma-vr. 09.00 – 12.30 uur) of 

gebiedsteam@opsterland.nl 

 

Dorpssteunpunt.  

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

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

Tel.: 0900 8844 

Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de 

categorie “voorzieningen”. 

Slûswachter 

Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe 

teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur 

even een email naar info@bakkeveen.nl  

Al meer dan 800 digitale abonnees.  

 

Het “De Slûswachter” team 

Functie Naam Telefoon 

Administratie Wilma Kolk 542073 

Drukwerk Jan de Groot 541828 

Redactie Jan van Dalen 0651175883 

   

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen 

voor aanleveren van kopij, bundelen en 

verspreiding 

 

 

Kopij inleveren 

Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of 

info@bakkeveen.nl  

Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de 

voorgaande maand (soms 1 dag eerder, zie 

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

gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit 

blad geadverteerd wordt. 

Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in 

de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. 

 

Oplage  

890 papieren exemplaren, verspreiding in heel 

Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De 

digitale Slûswachter wordt publiek via 

www.bakkeveen.nl verspreid, en via email naar 

derden gezonden. 

 

Publicatie 

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

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

Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde)  

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

goedkoper.  

Bankrek. NL 69 RABO 0363 9321 43  

 

Internet Bakkeveen Online 

www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen 

onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij 

in beide media opgenomen.  

De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend.  

 

Klachten, meldingen storingen aan de 

gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail 

meldingen@opsterland.nl 

 

Praktijk voor klassieke Acupunctuur 

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

Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 06-49642014  

 

Dierenartsen 

Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema, 

Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 

0594-641600 Spreekuur: volgens afspraak. 

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

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

 
 


