
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    
    

 

      

  

 

Jaargang 13 nr. 2  

 

 

Lockdown of code Rood: het bezorgen gaat door ! 
Foto van zondag 7 februari, 11:55 uur.  

  Februari 2021 
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De Slûswachter 
 

“wat zal 2021 ons brengen” stond op de 

voorpagina van de Slûswachter van januari. Wie 

kon toen bedenken dat op het moment ik dit 

schrijf (zaterdagavond 6 februari) we in een lock-

down zitten, avondklok hebben en de hele zondag 

ook nog Code Rood i.v.m. het erg koude weer en 

sneeuw voor de boeg. En dat Heerenveen nipt wint 

van Vitesse! Niemand. 

 

Door de strakke corona-beperkingen deze keer 

geen “Nieuw bij ons in het dorp”, ofschoon er veel 

nieuwe bewoners zijn en “Portret van een kind in 

Bakkeveen”. Wel een interview met ondernemer 

Theo de Jong van Frisian Motors door Jos Brouwer. 

 

Er zijn de komende periode nauwelijks activiteiten. 

Nauwelijks, want de eerste digitale activiteit is een 

feit: Yvonne Kasemier geeft op woensdag 17 

februari een Live Massage Workshop om al die 

thuiswerkers van de spierpijn af te helpen.  

  

Als deze Slûswachter bij jou op de deurmat ligt, 

betekent dat het wederom gelukt is een papieren 

versie te verspreiden. Vanwege veilig werken 

tijdens corona is het bundelen van deze dorpskrant 

een voortdurend punt van aandacht. We zijn deze 

keer nog veiliger gaan werken. Bij 5 mensen / 

gezinnen tuis in Bakkeveen zijn delen van de 

Slúswachter gebundeld: een stapel met 900 setjes 

van 5 op volgorde liggende pagina’s. In Dúnhoeke 

zijn deze 5 stapels door 2 opvolgende groepjes van 

2 personen tot 1 Slúswachter samengevoegd. Aan 

deze Slûswachter kun je zien of dat goed is 

gegaan.  

 

Overigens: We gaan een duidelijk digitaal tijdperk 

in, we doen steeds meer zaken via smartphone of 

computer. Zo ook het lezen van kranten en de 

Slûswachter. Lees je de Slûswachter alleen 

digitaal en niet meer op papier, geef dit dan 

even door: dan kunnen we jouw brievenbus de 

volgende keer overslaan en scheelt in kosten en 

spaart milieu. Mail info@bakkeveen.nl. 

 

Zeer waarschijnlijk zijn de schaatsliefhebbers al 

druk aan het schaatsen. Als je het weer bij wilt 

houden, kijk dan eens op meteobakkeveen.nl.   

5 weerstations in de nabije omgeving met, als het 

goed is, elke minuut het actuele weer. 

Op www.bakkeveen.nl vind je alle dorpskranten 

vanaf 1962. Voor het geval je niet echt van 

schaatsen houdt….(Even zoeken op Sluswachter) 

 

Jan van Dalen 

 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 10 feb Bundelen Slúswachter. Dúnhoeke. --- 

Za 13 feb World Servants: laatste dag bestellen aardappelen/potgrond 45 

Zo 14 feb Valentijnsdag --- 

Ma 15 feb Poiesz: start Jeugd Sponsor Actie 12 

Wo 17 feb Live Massage Workshop, Thuis via Zoom. 19:30 uur 13 

Vr 19 feb Dúndelle: evenement (als het even meezit). 14 

Za 20 feb Voorjaarsvakantie t/m vrijdag 26 februari Web 

Za 20 feb Doarpstún: Gratis Perenbomen halen op plein Dúndelle, 9 – 12 uur 43 

Ma 22 t/m vr 26 feb Huisartsenpraktijk wegens vakantie gesloten Web 
Di 2 mrt Eind verlengde lockdown periode (onder voorbehoud) web 
Wo 3 mrt Speel-o-theek: uitleen van 15:15 tot 17:15 in Dúnhoeke 17 

Do 4 mrt Laatste dag inzenden kopij Slûswachter maart --- 

Za 6 mrt Afgelast: 25e Accordeon- en Trekharmonica Festival in Dúndelle --- 
Di 9 mrt Gezond Natuurwandelen, Dúndelle 9:30 uur Web 

Wo 10 mrt Bundelen Slûswachter. Dúnhoeke, 19 uur --- 

Vr 2 apr Goede Vrijdag --- 
Ma 5 apr 2e Paasdag --- 

   

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 



4 

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 

 

Graag zou ik nu willen schrijven over allerlei 

activiteiten vanuit Plaatselijk Belang. Maar alle 

activiteiten staan nog steeds op een laag (corona) 

pitje. Het team van de Slúswachter weet elke 

maand nog een krantje uit te brengen. Zij zijn 

afhankelijk van hetgeen aangeleverd wordt vanuit 

het dorp. Daarom klimmen wij als Plaatselijk 

Belang ook elke maand weer in de pen, ook al is er 

niet altijd even veel nieuws te melden. Veel 

inwoners stellen het groene krantje of de digitale 

versie zeer op prijs. Daarnaast denk ik dat de 

website www.bakkeveen.nl door steeds meer 

mensen gelezen wordt. Het zorgt ervoor dat er 

allerlei belangrijke en minder belangrijke 

wetenswaardigheden en nieuwtjes worden 

uitgewisseld.  

 

Voortbestaan en behoud gymnastieklokaal 

 

Omdat er niet zo heel veel gebeurt, wil ik deze 

keer uw aandacht vragen voor het 

GYMNASTIEK LOKAAL. In het januari-nummer 

gaf ik de jeugd, een uitzondering daar gelaten, een 

compliment voor hun gedrag tijdens de Corona 

periode. 

  

Laten nou net deze uitzonderingen zich in de 

eerste nacht van januari hebben misdragen bij het 

gymnastieklokaal. Met grof vuurwerk is daar een 

deur uit de hengsels geslagen en zijn ruiten 

vernield. Schadekosten meer dan € 3.000,--. De 

ruiten worden de laatste maanden herhaaldelijk 

ingegooid en dit alles kost handen vol geld. Het 

gebouw is van de gemeente en herstel wordt 

uiteindelijk betaald uit ons eigen belastinggeld. 

Wat erg jammer is, is dat op die manier minder 

geld overblijft voor noodzakelijke en leukere 

dingen. 

  

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we een 

gymnastieklokaal hebben in ons dorp, maar dat is 

het niet. Het gebouw is al lang afgeschreven. Er is 

ons vanuit de gemeente duidelijk te verstaan 

gegeven dat we GEEN NIEUW 

Gymnastieklokaal krijgen als dit lokaal wordt 

afgebroken. Voor sportactiviteiten moeten we 

dan naar de sportzaal in Wijnjewoude of sporthal 

in Ureterp. Plaatselijk Belang maakt daar stevig 

bezwaar tegen en wij werpen alle wapens in de 

strijd om het lokaal te behouden of nog beter, om 

het te vernieuwen, bv bij nieuwbouw van de 

scholen. Maar tot nu toe blijft de gemeente erbij 

dat er geen nieuw gymnastieklokaal komt.  

 

Dit betekent dat we heel erg zuinig moeten zijn op 

het gebouw dat er nu nog staat. De gemeente is 

wel zo coulant dat ze het gebouw steeds nog 

opknappen en proberen in de lucht te houden, 

maar dan moeten we er zelf natuurlijk ook zuinig 

op zijn. Ouders van kinderen die er spelen of 

rondhangen, misschien wilt u dit ook eens 

bespreken met uw kinderen, zodat zij 

begrijpen dat we er allemaal zuinig op 

moeten zijn en niet “onze eigen glazen” in 

moeten gooien.  

 

Herinrichting Mjûmsterwei.  

Tweede deel wordt gerealiseerd.  

Het ziet er nog niet aantrekkelijk uit met die 

modderpartijen en een opengebroken weg. Maar 

het trottoir ligt er al bijna in en dan zie je hoe mooi 

het gaat worden. Het is een stukje verbreed en er 

liggen nieuwe trottoirtegels in. De gemeente heeft 

aan het begin van de Mjûmsterwei toch ook nog 

wat kleine aanpassingen aan het riool gedaan, 

zodat de afvoer aldaar hopelijk verbeterd is. We 

gaan deze week met de gemeente nog een keer 

goed kijken om een maximaal aantal 

parkeerplaatsen te krijgen op het parkeerterreintje 

hoek Tsjerkewal en Mjûmsterwei.  

 

De werkzaamheden liggen nog mooi op schema. 

Met de weerberichten van vandaag (donderdag 

4/2) lijkt het volgende week op vorstverlet uit te 

draaien en dan schuiven de werkzaamheden 

natuurlijk op. Met vorst kan er niet gewerkt 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/
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worden. We blijven optimistisch dat de weg voor 

april allemaal afgerond is en er pico bello bij zal 

liggen.   

 

Regiodeal geld voor renovatie van De Brink. 

Hierover heb ik al eerder bericht in de 

Slûswachter. Maar het is niet verkeerd om dit nog 

eens hier te melden. Door de gemeente is ons 

medio vorig jaar meegedeeld dat er vanuit de 

Regiodeal geld beschikbaar is voor renovatie van 

ons dorpscentrum De Brink. De werkgroep, de 

gemeente en de architect hadden destijds een 

schetsontwerp op papier gezet. Dit was echter op 

de plank terecht gekomen, omdat er geen uitzicht 

was op financiering van dit project. De regiogelden 

alleen zijn niet voldoende, de gemeente moet nog 

wat geldpotjes aanboren. Daar wordt nu op 

gemeenteniveau aan gewerkt.  

 

Zodra er zicht is op uitvoering van een 

renovatieplan, worden Plaatselijk Belang en de 

werkgroep hierover bijgepraat door de gemeente. 

Dan is ook bekend hoeveel geld er beschikbaar is 

en welk plan daarmee haalbaar is. Daarna moet 

het dorp natuurlijk ook meegenomen worden in 

deze plannen en zijn zegje kunnen doen, net zoals 

met het opknappen van de Mjûmsterwei is 

gebeurd.  

 

Jaarlijkse bijeenkomst van commissies 

vallend onder PB. 

Zoals u begrijpt kon deze jaarlijkse januari-

bijeenkomst niet doorgaan. Dat vinden we erg 

jammer. Dit is altijd een hele gezellige en nuttige 

bijeenkomst. Iedereen presenteert dan wat er in 

zijn commissie plaatsvindt en wat de nieuwe 

plannen zijn. We kunnen daar elkaar helpen en 

van elkaar leren. Het blijkt dat we ook waardering 

krijgen voor elkaars inspanningen, en dat kweekt 

saamhorigheid. Daarna nuttigen we samen een 

eenvoudige, doch smaakvolle maaltijd. Plaatselijk 

Belang spreekt zijn grote dank uit aan alle 

vrijwilligers die zich inzetten voor het dorp. 

Dat doen we dit jaar vanaf deze plaats!!!  

We hopen voor het komende jaar op een gezellige 

avond, waarop we dit weer als vanouds samen 

kunnen doen. 

 

Dit jaar moest het dus anders. Daarom heeft Jan 

van Dalen voor 2020 weer een mooi overzicht 

gemaakt van de financiën en de personele 

bezetting van commissies die hun financiën op een 

rekening, vallend onder verantwoordelijkheid van 

Plaatselijk Belang, hebben gestald. Dit overzicht is, 

na ieders goedkeuring, rondgestuurd. Hiermee 

brengen we elkaar op de hoogte en blijft het 

transparant. We hebben een prachtig positief 

financieel resultaat.  

 

Dat betekent dat we nog veel 

vrijwilligersactiviteiten kunnen blijven doen.  

 

Jannie Tjassing 

 

 

 

 

 

 

 

 

                bloematelier & woondecoratie 

     
      *  Woonaccessoires & Cadeau-artikelen 
      *  Bloemen, Planten & Potterie 
      *  Gelegenheids-en Bruidswerk 
      *  Rouwwerk (altijd bereikbaar) 
       *  Workshops van het seizoen  

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

 

     Winkel gesloten, wél etalage-verkoop… 
                Wijs aan en betaal buiten! 
 

                     Het liefst zoveel mogelijk 

   telefonisch bestellen 

       via mobiel 06  23 20 85 25 of per WhatsApp 
 

 Bezoek onze webwinkel  
 www.dewylderoas.nl       om online te bestellen 

  

 We bezorgen alles. 

 Zelf afhalen bij de 

 winkel kan ook:  
 deurbel in de steeg 
  

 We hebben een 
 mooi assortiment 
 kamerplanten….. 
  

  

http://www.dewylderoas.nl/
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De Koninklijke klanten van Frisian Motors. 
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'Zijn BV'  
 

Terwijl er in Madrid een dik pak sneeuw is 

gevallen ligt er onder weg naar mijn afspraak in 

Bakkeveen een klein laagje sneeuw en ijzelt het 

wat. Ik ben onderweg naar de Leidijk 1b in 

Bakkeveen, daar is in de voormalige 

kuikenbroederij van Zandberg, Frisian Motors 

gevestigd. Op de grens van Bakkeveen en 

Waskemeer op het industrieterrein ligt achteraf 

verscholen Frisian Motors. 

  

Theo de Jong is grondlegger/ bedenker/ 

techneut/ uitvoerder/ financier eigenlijk alles wat 

aan de wieg heeft gestaan van Frisian Motors.  

Sinds 2010 was Frisian Motors hiermee destijds 

de eerste fabrikant in Nederland en zelfs Europa 

die zich volledig richt op het assembleren van 

100% duurzame machines in de agricultuur.  

Wat begon met het bouwen van een elektrische 

zitmaai-tractortje is inmiddels uitgegroeid tot een 

professioneel bedrijf voor werk- en voertuigen 

met een stekker.  

 

In 2009 besluit de ondernemer Theo de Jong om 

zijn Telekom bedrijf in Drachten met 15 man 

personeel (gedwongen) vaarwel te zeggen. 

Familie de Jong had zich al vanaf 2007 

onderworpen aan een grondige verbouwing van 

de voormalige streekdiscotheek ‘De Bult’. De 

discotheek is in de '70 en '80 jaren voor de 

meeste Bakkeveensters het uitgaanscentrum 

waar menig liefde is begonnen en ook geëindigd. 

  

 
 

In 2008 een week voordat het jonge gezin 

bestaande uit vader, moeder en 3 (jonge) 

dochters het volledig gerenoveerde pand zullen 

gaan bewonen brandt het volledig af. Al hun tijd, 

geld, bloed zweet en tranen is in een klap 

verwoest, maar het jonge gezin gaat niet bij de 

pakken neerzitten en begint weer volledig 

opnieuw.  

Inmiddels is de voormalige discotheek geheel 

zelfvoorzienend en duurzaam weer opgebouwd.  

Waar de elektrische auto’s nu niet meer uit ons 

straatbeeld zijn weg te denken was dat in 2009 

zeker niet het geval en een elektrische zitmaaier 

al helemaal niet. Via een relatie kwam Theo in 

contact met leveranciers in China, waar de markt 

wat elektrisch rijden toen al veel verder was en 

hij besluit dan ook om een elektrisch trekkertje 

hier naartoe te halen. Toen Theo het trekkertje 

uit elkaar haalde schrok hij van de kwaliteit. Op 

dat moment besluit Theo om er zelf een te 

bouwen, als techneut ligt hier ook zijn passie en 

ziet Theo het als een uitdaging die hij met beide 

handen aanpakt. 

  

 
 

Het lukt hem uiteindelijk om een volledig 

elektrische zitmaaier te ontwikkelen, geen lawaai, 

geen benzine en geen CO2 uitstoot meer. Het 

prototype staat nog steeds te pronken in de 

loods. Daarna lukt het Theo om samen met een  
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Terrein van Frisian Motors in Bakkeveen met rechts de gebouwen voor assemblage etc. 
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Canadese partner een motormaaier volledig 

elektrisch om te bouwen en nog staat de 

ontwikkeling op het gebeid van elektrisch niet 

stil. Theo voegt aan de maaiers een elektrische 

transporter en een mini shovel toe. Om het voor 

de toekomstige klant duidelijk te maken heet de 

maaier ‘Rimmert’, de transporter ‘Leffert’ en de 

shovel ‘Norbert’.  

 

Theo heeft zelf niet zo veel met paarden, maar 

binnen de familie wel. Friese paarden hebben 

kracht en uitstraling en ook het logo van Frisian 

motors is gebaseerd op het Friese paard. Alle 

voertuigen kunnen naar de wens van de klant 

worden (op)gebouwd. Het onderstel komt uit 

China en alle overige onderdelen uit 16 

verschillende landen. Alles komt samen in de 

loods en wordt daar geassembleerd.  

 

De transporter is vooral in trek bij 

natuurbeschermers en landgoedeigenaren, Prof. 

mr. Pieter van Vollenhoven en H.K.H. Prinses 

Margriet rijden er mee op hun landgoed het Loo 

in Apeldoorn; ook in het olympisch stadion in 

Amsterdam rijdt er een rond. Op het strand zou 

je ze ook zo maar tegen het lijf kunnen lopen en 

bij Boels kan je ze huren.  

 

De (mini) shovel wordt hoofdzakelijk gebruikt in 

en om maneges en door hoveniers bedrijven. 

Vooral het ontbreken van lawaai, stank en vieze 

uitlaatgassen blijkt in beide branches een 

belangrijk argument te zijn om er een aan te 

schaffen. De kwaliteit van de accu’s is de laatste 

jaren sterk verbeterd, waardoor er uren 

meegewerkt kan worden. 

  

 
 

Wanneer alle onderdelen binnen zijn worden de 

karretjes naar de wens van de klant in elkaar 

gezet, voor de opbouw is 1 persoon ca. 1 dag 

bezig en de elektronica wordt door 2 personen in 

2 dagen ingebouwd. Concurrentie is er wel 

geweest van o.a. Husqvarna voor de zitmaaiers 

maar meer als 150 hebben ze er niet verkocht 

toen ze besloten om met de productie en verkoop 

weer te stoppen.  

 
Pieter van Vollenhoven met zijn duurzame Leffert 

in de natuur. 

 

Frisian Motors heeft niet altijd de wind in de 

zeilen gehad, toen Theo zag dat er markt was 

voor het elektrische was er geen bank die 

ondanks een perfect ondernemersplan er geld in 

wilde steken. Via externe financiers is het 

uiteindelijk gelukt om te kunnen starten en uit te 

groeien tot een onderneming die het nu is 

geworden. Frisian Motors biedt voor verschillende 

Zzp-ers en 12 Ft-ers voldoende werk en 

zekerheid, waar Theo vanuit zijn schuur eerst 

alles zelf deed is hij nu op het punt gekomen om 

zich volledig op het door ontwikkelen en de 

verkoop te richten. Werkzaamheden die daar niet 

inpassen draagt hij dan ook zoveel als mogelijk is 

over aan zijn personeel. De komende jaren zit er 

nog volop groei in, zeker ook omdat het 

elektrisch rijden nu 10 jaar later ‘hotter’ is dan 

ooit en alle milieubewegingen en kabinetsplannen 

dat voor de komende jaren ook voorschrijven.  

 

Over de toekomst maakt Theo zich op geen 

enkele wijze zorgen, ondanks corona heeft 

Frisian Motors het afgelopen jaar alleen al ruim 

150 Leffert transporters van de band laten rollen 

en verkocht. De productie en transport in 

containers van onderdelen vanuit China baart 

Theo op dit moment wel zorg, de kosten rijzen de 

pan uit en zijn explosief gestegen.  

 

Nadat ik een rondleiding heb gehad spring ik op 

mijn door mij zelf aangedreven fiets terug naar 

huis. De bevlogenheid waarmee Theo mij over 

‘Zijn BV’ heeft verteld en de hobbels en 

tegenwerking overwonnen, vind ik klasse, 

wederom een ondernemer in het ‘Bakkeveense’ 

die Bakkeveen op de kaart heeft gezet.  

 

Theo bedankt en we komen elkaar zeker in de 

toekomst nog tegen. 

 

Jos Brouwer 
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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 
 

 

 

(Levens)executeur wees voorbereid op 

afleggen rekening en verantwoording 

 

 

Dagelijks worden in (levens)testamenten ruime 

bevoegdheden gegeven aan (levens)executeurs. 

Dat is praktisch omdat de bevoegde 

(levens)executeur dan slagvaardig kan handelen 

en niet voor allerlei ‘kleine’ aangelegenheden 

mandaat hoeft te vragen aan de volmachtgever 

of in geval van overlijden aan de erfgenamen. De 

keerzijde van die ruime bevoegdheden is dat 

regelmatig te ruim wordt omgesprongen met 

toegekende bevoegdheden zonder 

verantwoording af te leggen aan 

belanghebbenden die worden vertegenwoordigd.     

 

Twee recente rechterlijke uitspraken brengen de 

(overschreden) grenzen in beeld. In beide 

gevallen gaat het om een situatie waarbij 

kinderen zijn onterfd.  

 

De eerste uitspraak (van het Hof Den Haag 12 

januari 2021) gaat over levensexecuteurs die 

grote onttrekkingen aan het vermogen van een 

volmachtgever niet konden verantwoorden. Een 

onterfd kind start een procedure tegen zijn twee 

broers aan wie hun overleden moeder bij 

levenstestament een algehele notariële volmacht 

had verstrekt om haar vermogen te beheren.  

 

Volgens het onterfde kind is hij benadeeld door 

onttrekkingen aan het vermogen van moeder 

waardoor hij zijn vorderingen op de negatieve 

nalatenschap niet geldend kan maken. Het gaat 

om een vordering uit vaders nalatenschap en om 

de legitieme portie in moeders nalatenschap. Uit 

een onderzoek door een derde blijkt dat het om 

grote bedragen gaat, terwijl moeder zelf zuinig 

heeft geleefd. Moeder kon niet zelfstandig haar 

vermogen beheren.  

 

De levensexecuteurs worden door de rechter 

opgeroepen rekening en verantwoording af te 

leggen over hetgeen is geschied met het 

vermogen van moeder in de periode vanaf de 

volmachtverlening tot aan haar overlijden. De 

rechter oordeelde uiteindelijk dat de broers geen 

deugdelijke rekening en verantwoording hebben 

afgelegd, dat zij zich hebben gedragen in strijd 

met hetgeen in het maatschappelijk verkeer als 

gevolmachtigde betaamt, en dat zij aan het 

onterfde kind de schade moeten vergoeden.  

 

 

De tweede uitspraak (van de Rechtbank Midden-

Nederland 21 oktober 2020) gaat over een 

executeur die te gemakkelijk denkt over het op 

afstand houden van een onterfd kind. Dat 

onterfde kind had bankafschriften opgevraagd bij 

de executeur om diens legitieme portie te kunnen 

bepalen. De executeur had daar niet veel zin in 

maar de rechter was duidelijk: “alleen door het 

kunnen controleren van de financiële 

administratie van de erflater, waaronder het 

vermogensverloop in de bankafschriften over de 

periode vóór het overlijden van de erflater, is het 

voor de legitimaris mogelijk om objectief de 

legitieme portie vast te stellen.  

 

Door slechts uit te gaan van de opgave door de 

erfgenamen en/of de executeur zonder dat deze 

met het volledige vermogensverloop wordt 

onderbouwd, kan geen objectieve vaststelling 

van de legitimaire massa plaatsvinden.“ en “Ten 

behoeve van de controle met name van de vóór 

overlijden gedane giften is het van belang dat de 

legitimaris afschrift van en inzage in de gehele 

financiële administratie van de erflater moet 

kunnen krijgen, waaronder een volledig overzicht 

van de in de nalatenschap aanwezige 

bankafschriften dan wel de afschriften bij de bank 

die gedurende een periode van 7 jaar bewaard 

worden teneinde inzicht te krijgen in de door de 

erflater gedane giften.”  

 

De rechter geeft vervolgens nog aan dat van een 

executeur de nodige zorg mag worden verwacht 

om de controle mogelijk te maken en dat de 

executeur de bankafschriften veilig dient te 

stellen, zeker als redelijkerwijs kan worden 

vermoed dat door een legitimaris aanspraak zou 

kunnen worden gemaakt op de legitieme portie.  

 

Door deze twee uitspraken zijn we maar weer 

eens gewaarschuwd. 

  

Als erfrechtspecialist kunnen wij u adviseren hoe 

u correct omgaat met uw taken en bevoegdheden 

en de grenzen ervan. 
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LEEF jeugdtheater: Jeugd Sponsor Actie 

 
LEEF jeugdtheater doet weer mee met de 

Poiesz jeugdsponsor actie. 

 

Vanaf 15 februari krijgt u weer sponsormunten bij 

uw aankopen bij de Poiesz. Ook het jeugdtheater 

van toneelvereniging Nij Bigjin doet dit jaar weer 

mee met de jeugdsponsor actie. 

 

De opbrengst van de Poiesz JSA komt geheel ten 

goede aan het jeugdtheater.  

Let de komende weken op de site van Bakkeveen 

naar de belevenissen 

van het Jeugdtheater in en om de 

Poiesz in Bakkeveen.  

 

Voor vragen kunt u mailen 

naar 

leefbakkeveen@gmail.com  

of bellen naar 06 43539992 

 

 

 

mailto:leefbakkeveen@gmail.com
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Live massage 

workshop  
Via zoom 

Voor hoofd/nek en schouders  

 

Heerlijk en nuttig!                                                                 

Juist in deze tijd van het vele thuiswerken 

• Via Zoom te volgen vanuit thuis 

• Basistechnieken leren voor een ontspannen massage van 

hoofd/nek/schouders 

• Voor maar €9,50 pp (€19 per koppel) 

• Op 17 februari van 19:30-20:30 uur. 

• Aanmelden kan via deze link: 

equilibre.mijndiad.nl/inschrijven?h=M0V4VLes  

(graag bij opmerkingen de namen doorgeven) 

 

Over de workshop 
In ongeveer 60 minuten neem ik je mee in de basis technieken om te leren 

masseren. Je past de technieken direct toe, en ruilt ongeveer halverwege de 

workshop met je partner. 

 

Wat heb je nodig? 

✓ Iemand om te masseren en je door te laten masseren. 

✓ Een laptop, tablet of telefoon waar je Zoom op kan openen. 

✓ Het liefst een stoel zonder armleuningen. 

✓ Een tafel met daarop een kussen en eventueel handdoek. 

✓ Een rustige omgeving. 

✓ Olie of bodylotion 

 

 
 

Massagepraktijk Equilibre 
Yvonne Kasemier 
info@massagepraktijk-equilibre.nl 
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Dúndelle 
Februari 2021 

 

Beste mensen in Bakkeveen eo., 

 

Nog even volhouden met z’n allen en dan komt het 

warme zonnetje die het leven weer een stukje 

mooier maakt. Daar kijken wij naar uit en bereiden 

wij ons op voor.  

 

Verven en klussen, binnen en buiten, website, 

plannen, roosteren, samenwerken. Straks weer op 

het terras gezellig kletsen met een speciale koffie 

en wat lekkers, of samen lunchen na een lange 

gezonde wandeling. ’s Morgens baantjes trekken in 

het mooie Dúndellewater. 3x Per week zwemlessen 

voor de kinderen want dat wordt ook wel weer 

eens tijd na deze Lock down winter. Voor de 

zwemlessen mag je je zoon/dochter nu al opgeven 

door een mail te sturen naar  

dundelle@optisport.nl.  

 

Voor nu: Hou vol, heb het gezellig mogelijk met 

elkaar, blijf gezond en geniet ook van de mooie 

winterdagen.  

 

In Dundelle zijn wij bij mooi winter wandelweer 

open op vrijdag en zondag met onze “Grap and 

go” …warme koffie, thee of chocolademelk met iets 

lekkers.  

En houd onze Facebook in de gaten want als het 

even meezit gaan we vrijdag 19 februari wat 

leuks doen ☺  
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In Memoriam Heika Jongstra 

 

Op 31 december 2020 is onze secretaresse Heika Jongstra 

overleden. Heika heeft jarenlang haar taak met zorg uitgevoerd. 

 

Ook schreef ze altijd fijne en gedetailleerde verslagen van onze 

Soos 55+ middagen in de Slûswachter. 

 

Op woensdag 6 januari hebben we afscheid van haar genomen. 

 

We zullen haar missen. 

 

Leden en bestuur Soos 55+ Bakkeveen 
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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 pas op 3 maart weer open. 

We hopen met ingang van maart 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  Maart  2 Juni 

7  April  7 Juli 

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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Tweede lockdown 

 
Zo zaten wij in december zomaar in een tweede lockdown. Op woensdag 

9 december werden de basisscholen weer gesloten. 

Wij werden allemaal erg verdrietig van dit nieuws. De kinderen van ons 

schoolorkest hadden mooie liedjes ingeoefend voor de 

kerstviering en ook waren we bezig met een kerstmusical. Het 

team heeft op maandag 7 december keihard gewerkt om op 

dinsdagochtend toch een kerstviering te kunnen houden met 

de kinderen en het thuiswerk voor elkaar te krijgen. 

 

Het jaar 2021 startte niet gezellig met elkaar in de 

klas, maar voor het computerscherm. Wij merken 

wel dat het onlineonderwijs steeds gemakkelijker 

wordt om te organiseren, maar normaal wordt 

het nooit. Wij zijn in het schooljaar 2020/ 2021 

gestart met een nieuwe adaptieve methode voor 

rekenen ‘Wereld in getallen’. Deze methode is 

helemaal digitaal en de leerkrachten kunnen 

meekijken bij wat de kinderen doen. In deze 

thuiswerkperiode werkt dat heel goed. Wij hopen 

echt dat wanneer de Slûswachter uitkomt alle kinderen weer op school zijn.  

 

Elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Wij hebben in deze tweede lockdown verschillende 

kinderen in de noodopvang. Nou houden ze gelukkig allemaal van wandelen en de 

leerkrachten ook. Wij maken samen elke dag een lange wandeling, waarbij de zandvlakte 

favoriet is. Hier kunnen wij verstoppertje spelen, boompje klimmen, met ijs spelen of 

gewoon even lekker wegdromen. Super leuk! 

 

             
 

‘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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De haan is terug op De Slotplaats 
 

Eén ding ontbrak nog aan het grootscheepse 

herstelproject wat Natuurmonumenten de laatste 

jaren uitvoerde in het Bos van Knoop op De 

Slotplaats: de loden haan. Deze prijkte sinds de 

18e eeuw bovenop de Burmaniazuil midden in dit 

parkbos, maar verdween lang geleden spoorloos. 

Sindsdien stond de zuil er wat verloren bij.  

 

Poppestien 

Het rechthoekige Bos van Knoop werd omstreeks 

1750 ontworpen met een ruitvormig padenpatroon 

die in het centrum samen kwamen bij de 

Burmaniazuil. Het verhaal ging dat als de loden 

haan op het topje van de zuil kraaide, er een 

kindje onder lag. Dan kantelde de zuil en kon de 

baby eronder vandaan worden gehaald. Door de 

jaren heen raakten echter de paden overwoekerd 

en de oude verhalen in de vergetelheid. Zelfs de 

haan verdween van de 'poppestien'. 

 

 
 

Cultuur én natuur 

In 2019 begon Natuurmonumenten met het 

opknappen van het bos, waarbij de nadruk zowel 

lag op het herstel van de cultuurhistorie als van de 

natuur. De zichtlijnen en een deel van de oude 

padenstructuur werd in oude luister teruggebracht. 

Er werd meer biodiversiteit gecreëerd door het 

aanplanten van beuk, eik en hulst. In een aantal 

majestueuze oude, holle beuken werd een grote 

kolonie rosse vleermuizen ontdekt waardoor de 

paden in dat gedeelte juist niet hersteld zijn zodat 

de rust daar gewaarborgd bleef.  

 

 
 

 

Kraaien 

Met het terugplaatsen van de haan bovenop de 

poppestien is er nu weer een stukje cultuurhistorie 

in ere hersteld. Misschien komen hiermee de 

legendes ook weer tot leven. Want de oude zuil 

met de vroegere haan is nog steeds met raadsels 

omhuld.  

• Waarom werd de zuil opgericht en waarvoor 

stond de haan symbool?  

• Waar is de authentieke loden haan van destijds 

gebleven?  

Lezers met mooie verhalen, interessante feiten of 

oude foto’s mogen deze sturen naar Jan-Willem 

Zwart van Natuurmonumenten via 

j.zwart@natuurmonumenten.nl.  

 

UHanneke Wijnja  

Boswachter communicatie en beleven 

Natuurmonumenten 

06-25580513 
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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 

 

Geen sleutel meer 

Om Dúnhoeke binnen te komen waren vele sleutels 

in omloop: vaste gebruikers hadden zoveel 

mogelijk een eigen sleutel en incidentele 

gebruikers konden elke keer een sleutel halen op 

een adres in Bakkeveen. Altijd veel gedoe. Dat is 

nu veranderd. Als je de ruimte van Dúnhoeke 

huurt, krijg je toegang via jouw smartphone. 

Daartoe moet je eenmalig een kleine app 

installeren. Deze bedient het slot op de buitendeur. 

Het werkt erg eenvoudig, je moet bluetooth wel 

aan hebben staan voor de signaaloverdracht. Er 

wordt automatisch een lijst bijgehouden wie 

wanneer de deur ontgrendelt bij binnenkomst en 

weer vergrendelt bij vertrek.

 

Activiteiten 
Tja, het blijft afzien! We denken al wat aan het 

voorjaar al lijkt nu opeens de winter weer aan te 

breken. Activiteiten in georganiseerd verband zijn 

onmogelijk, maar ieder probeert de tijd zo zinvol 

en plezierig mogelijk door te komen. 

 

Het wandelen heeft in Bakkeveen een ongekende 

omvang bereikt. Dan heb ik het nog niet over de 

dagjesmensen die op de mooie weekenddagen de 

parkeerplaatsen bezetten. Bij de Slotplaats staan 

de auto’s tot de Wâldsang! 

 

Het natuurwandelen op dinsdag gaat natuurlijk niet 

door, maar vele Bakkeveensters nemen deel aan 

het Ommetje zoals vorige week in de Sa! te lezen 

was. Het aantal deelnemers groeit nog steeds. 

Download de app en doe mee! Een mooie activiteit 

in coronatijd. 

 

Het Filmhuis heeft al mooie plannen voor het 

nieuwe seizoen. We hopen natuurlijk nog steeds op 

een eerdere mogelijkheid films te draaien, een 

buitenfilm is misschien nog wel mogelijk. Voor het 

nieuwe seizoen zijn de data in overleg met 

Dúndelle al gereserveerd. Daarbij worden ook films 

op zondagmiddag ingepland.  

www. bakkeveen.nl/filmhuis 

 

Energiewijs Bakkeveen 

Het postcodeproject vordert gestaag. Vorige week 

kon je op de radio horen dat de meeste gemeentes 

inmiddels een eigen energiecoöperatie hebben. Een 

eigen coöperatie betekent dat de opbrengsten van 

de energieopwekking naar het eigen dorp gaan en 

niet naar de grote commerciële bedrijven. Dus 

word lid van de eigen dorpscoöperatie!  

bakkeveen.nl/duurzaam 

 

Bloeizone Bakkeveen 

We willen van alles, maar de mogelijkheden zijn 

beperkt. De fittesten van maart gaan niet door. 

Daarvoor in de plaats komt naast het Ommetje 

een actie: 30 dagen gezonder in maart, een 

mogelijkheid om individueel, als bedrijf, maar ook 

als dorp deel te nemen aan een project van de 

GGD’s Noord-Holland. We gaan dit project vanuit 

Bakkeveen ondersteunen!  

 

Verder toch de aansporing om lekker te blijven 

bewegen, ontspanning te zoeken en gezond te eten 

en onderweg een praatje te maken. 

Wil je meewerken aan de Bloeizone activiteiten, 

meldt het dan op bloeizone@bakkeveen.nl 

 

Emy Hoogenboom

 

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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www.30dagengezonder.nl 
 

1 t/m 30 maart : Doe gratis mee, alleen of met anderen 
 

Aandacht voor anderen  : Bijv. geef iedere dag een compliment 

Beweging   : Bijv. Doe je boodschappen te voet of op de fiets 

De natuur in   : Bijv. Maak een ommetje in de duinen of het bos 

Ontspannen   : Bijv. Zet je mobiel een uurtje uit 

Gezond eten en drinken : Bijv. Meer groenten, niet snoepen, weinig of geen alcohol 

 

Op de website en in de volgende Slúswachter geven we hier extra aandacht aan. Maar kijk alvast zelf. Je 

mag ook nu beginnen. 

 
 

Gezond, creatief en lekker koken 
Sinds corona doe ik heel veel boodschappen in één 

keer zodat ik zo min mogelijk naar de winkel hoef. 

Ik koop dan wintergroentes die lang houdbaar zijn, 

denk aan wortels, kool, knolselderij, pompoen, 

bleekselderij, uien, boerenkool etc.  Daarna ga ik 

pas denken wat ik zal koken. 

 

Als de groenten bijna op zijn, moet ik hard 

nadenken wat ik nog kan maken. Wat doe ik dan?  

Deze week had ik nog een halve pompoen en 

witlof. Ik tikte op internet in: recept met pompoen 

en witlof en daar rolden er een paar uit. Het bleek 

een heerlijk recept dat ook nog prachtig uitzag. Op 

een bedje pompoenpuree gebakken uien en appel, 

daarop de kort gekookte witlof in twee of vieren in 

de lengte gehalveerd, daarop geraspte kaas. 15 

minuten in de oven bij 180gr., even nog de gril aan 

en er stond een plaatje op tafel en het was 

verrassend lekker.  

 

Ik geef hieronder het recept van Ecoplaza. Een 

ander leuk recept is een boerenkoolschotel. Geen 

echte stamppot, maar een stoofpotje met 

(vegetarisch) gehakt en knolselderij en ui en 

spekjes. Een recept uit de jaren 90 van Montignac 

Uit dat kookboekje haal ik nog zeer regelmatig 

bijzondere recepten.  

 

 

Hieronder de twee recepten: 

 

Boerenkoolstoofpot 
4 personen, 20 minuten en 30 minuten 

stoven 

• 2 etl. olijfolie 

• 50 gram rookspek in blokjes (hoeft niet ) 

• 300 gram rundergehakt (kan ook 

vegetarisch gehakt) 

• 1t. knoflook en 1 rood peperte in 

ringetjes 

• 1 grote rode ui in reepjes 

• 1 kleine selderijknol in blokjes of reepjes 

• 300 gr. gesneden boerenkool 

• ½ dl bouillon, peper en zout. 

 

Bak in braadpan de spekjes knapperig, voeg 

gehakt toe en bak kruimig.  

Voeg knoflook en pepertje, ui en selderij toe. 

Bak enkele minuten en roer de boerenkool er 

door, Voeg de bouillon toe en roer alles goed 

door elkaar.  

Doe deksel op de pan en laat zacht en gaar 

worden in 30 minuten. Voeg indien nodig 

peper en zout toe. 

 

Pompoen/witlofschotel 
2 personen, 30 minuten.  

Oven voorverwarmen op 180gr. 

• 400 gr. pompoenblokjes (bij een biopompoen kun je 

de schil mee snijden en koken) 

• Pakje witlof 

• 2 uien en een appel 

• Geraspte kaas 

• Ovenschaal 

 

Kook de pompoenblokjes gaar in laagje water en pureer 

het. Bedek de ingevette bodem van de ovenschaal er 

mee. 

Snipper de ui en snijd de appel in kwarten en daarna in 

schijfjes, bak dit zacht en leg op de puree. 

Snijd grote witlof in vieren in de lengte, anders in 

tweeën, en kook de witlof net gaar in 15 minuten.  

Leg de uitgelekte witlof op het uien/appelmengsel en 

dek af met kaas. 

Zet 15 minuten in de oven, de laatste minuten met de 

gril aan. 

Je kunt op de witlof ook nog ham of rauwe ham leggen. 

Ook is een beetje balsamicosiroop heerlijk erover op het 

bord. 

 

 

Smakelijk eten! 

Emy Hoogenboom 
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De Ommetjes App 
 

Het gaat uitstekend met de app van de 

hersenstichting. Inmiddels hebben ca 100 mensen 

uit Bakkeveen zich aangemeld voor het ommetje 

bij team Bakkeveen; een geweldig resultaat. 

Wandelen houdt je hersenen gezond. Maak het nóg 

leuker met de nr.1 wandel app: Ommetje! 

 

Elke dag een wandeling maken is belangrijk voor je 

fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt meer 

productiviteit en energie na het lopen van een 

Ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en 

verbetert het je creativiteit. De Ommetje-app helpt 

je daarbij. 

 

De Ommetje-app is ontwikkeld met hoogleraar 

neuropsychologie Erik Scherder. Hij vertelt je na 

iedere wandeling een interessant hersenfeitje. 

 

Hoe meedoen? 

1. Ga naar App Store en download de app 

“ommetje lopen“ van de hersenstichting 

2. Maak een account aan 

3. Voeg je toe aan Team Bakkeveen met code 

BMWWN 

4. En geniet van je dagelijkse “ommetje”

 

 

Lieve dorpsgenoten, 

 

Door een goede bekende ben ik uitgenodigd via de ommetjes app om mee te wandelen in het 

wonderschone Bakkeveen. Met heel veel plezier loop ik dagelíjks mijn ommetje door de bossen, heide 

en soms zelfs door het dorp zelf. lk ben zo enthousiast over de app dat ik een hoop reclame voor de 

app maak en menigeen uitnodig om ook hier in deze mooie omgeving te komen wandelen. 

 

lk wil dan ook graag langs deze weg een ieder bedanken voor het schoon houden en mooi maken (lees 

aanleg van beplanting etc.) in dit mooie dorp. lk hoop dat ik jullie ook nog vaak mag tegenkomen op 

mijn dagelijkse wandelingen. 

 

Groetend, 

Pearle Noir 
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Warmtescans 
nu met subsidie van de gemeente 

 

De gemeenteraad heeft op 1 februari besloten om 

vouchers van € 70,-- toe te kennen aan 

inwoners/huiseigenaren die kleine maatregelen 

treffen om het energieverbruik van hun woning 

terug te dringen. Daartoe hoort ook het doen van 

warmtescans.   

 

Een voucher kan worden aangevraagd via 

duurzaambouwloket.nl en kies dan gemeente 

Opsterland.  

Daarbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. 

De maatregel mag wel vóór toekenning van de 

voucher worden getroffen. Dat betekent dat de 

warmtescans die Martijn van der Vaart uitvoert 

bijna gratis worden.   

 

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 email 

duurzaam@bakkeveen.nl. Op onze pagina 

www.bakkeveen.nl/duurzaam vindt u 

voorbeelden van gemaakte warmteopnames 

(thermogrammen) door Martijn. 

 

Fred Hoogenboom 

 

 

 

De regels van de RRE subsidie 
Heb je energiebesparende maatregelen 

toegepast of ben je van plan dit te gaan doen? 

Voor maatregelen die je na 3 februari 2021 heb 

toegepast om energie te besparen, kun je 70 euro 

terugvragen via de Subsidie Reductie 

Energieverbruik gemeente Opsterland. 

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de 

eigen investering van jou als bewoner minimaal 

€ 70,- of hoger te zijn. De maatregelen moeten 

eerst zijn betaald en uitgevoerd voordat u de 

subsidie kunt aanvragen. Voor meer informatie 

over de subsidieregeling en het aanvragen van de 

subsidie raden wij je aan de maatregelenlijst 

en subsidieverordening goed door te nemen. 

 

Kom ik in aanmerking voor de subsidie? 

Houd rekening met de volgende voorwaarden om 

in aanmerking te komen voor de 70 euro: 

• De regeling is alleen geldig voor 

woningeigenaren. 

• De producten zijn na 3 februari 2021 gekocht 

en geïnstalleerd 

• Jouw eigen investering is minimaal 70 euro 

• De energiebesparende producten zijn betaald 

en geïnstalleerd in jouw woning. 

• Je hebt het betalingsbewijs 

• De spullen zijn in gebruik in een bestaande en 

bewoonde woning. De woning heeft eigen 

toegang, keuken, douche en toilet 

• Een eventuele nieuwbouwwoning is opgeleverd 

• De maatregelen die je neemt staan op de 

maatregelenlijst (zie hieronder genoemde 

website). 

 

Subsidie aanvragen? 

Let op! De maatregelen moeten eerst zijn betaald 

en uitgevoerd voordat je de subsidie kunt 

aanvragen. Bekijk eerst de subsidieverordening en 

maatregelenlijst voordat je over gaat tot handelen. 

 

Website voor meer info en aanvragen: 

www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-rre-

opsterland

 

 

  

mailto:duurzaam@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/duurzaam
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Junior Energiecoach 
energiespel voor gezinnen om energie en geld te besparen 

 

Woont u in de gemeente Opsterland en 

heeft u kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 

jaar? Dan kunt u in februari meedoen met 

een leuk (en gratis!) energiespel: Junior 

Energiecoach.  

 

Ga bijvoorbeeld op lampenjacht of doe 

mee aan leuke challenges en winacties.  

 

Wilt u meer weten over dit spel of u gelijk 

aanmelden? Kijk dan op 

www.juniorenergiecoach.nl.  
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Happy Stones 
Een leuke bezigheid voor de kinderen! 

 

Happy Stones zijn steentjes die beschilderd zijn 

door zomaar iemand en hem ergens neerlegt om 

de vinder blij te maken (voor in deze tijd erg 

waardevol, lijkt mij). 

 

Wat mag je doen met een Happy Stone? Vind je 

een Happy Stone, mag je deze houden of ergens 

anders weer neerleggen om weer iemand anders 

blij te maken. 

 

 
 

Het doel van Happy Stones is dat deze op “reis” 

gaan, zo worden nieuwe vinders blij gemaakt als ze 

een Happy Stone vinden. Op de achterzijde van de 

steentjes heb ik Dúnkrûmels geschreven om alle 

mensen in Bakkeveen te laten zien dat de 

Dúnkrûmels een “steentje” bijdraagt en de wens 

uitspreekt om samen deze rare tijd te boven te 

komen. 

Dus peuters, broers, zussen, ouders, …… steentjes 

zoeken en kleuren ! Doen jullie mee? 

 

Hoe maak ik een Happy Stone? 

• Zoek een mooie kiezelsteen. 

• Beschilder deze met verfstiften/acrylstiften, 

maar plak er niks op (dus geen kraaltjes, 

diamantjes of andere extra versierselen). 

• Markeer de steen. Zet achterop “Dúnkrûmels“. 

• Lak de steen af als de verf droog is. 

• Zoek een goed plekje en hou daarbij respect 

voor de natuur. 

 

Juf Grietje van Peuterspeelzaal de Dúnkrumels in 

Bakkeveen heeft er al een aantal Happy Stones 

Dúnkrûmels verstopt. 

 

Jij kunt ook een paar in Bakkeveen neerleggen. Je 

mag ze meenemen of laten liggen voor de 

volgende die de happy stone vindt. 

 

Grietje Koopmans 
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Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Datum Tijd Voorganger Locatie 

Zo 7 feb 9:30 ds. Jak Verwaal De Mande Bakkeveen 

Zo 14 feb 9:30 ds. Jak Verwaal St. Piter Ureterp 

Zo 21 feb 9:30 Ds. H. de Jong, Drachten De Mande Bakkeveen 

Zo 28 feb 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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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

 

We kunnen nog tennissen….. 

Op dit moment kan er nog steeds getennist 

worden op de baan met zijn tweeën. Ook niet 

leden kunnen de baan huren. Voor dat je gaat 

spelen de baan reserveren via het mobiele 

nummer van Henderika of vcl@ltcdundelle.nl 

 

 

Uitstel algemene ledenvergadering 

Het bestuur heeft besloten de algemene 

ledenvergadering tot nadere orde uit te stellen. 

We hopen later in het voorjaar wel een 

bijeenkomst te kunnen organiseren. De leden 

worden hier via de mail verder van op de hoogte 

gebracht.  

 

 

NL Doet 

Het NL doet weekend is verplaatst naar 28 en 

29 mei. Leden zullen via de mail op de hoogte 

worden gehouden van de acties en vrijwilligers 

voor het onderhoud kunnen zich dan opgeven.  

 

Vacatures bestuur 

Voor het bestuur zijn vacatures ontstaan. Ben je 

geïnteresseerd om iets te betekenen voor de 

club? Vind je het leuk om samen met de andere 

bestuursleden na te denken over een mooie 

toekomst voor onze gezellige tennisvereniging 

dan kun je je melden via info@ltcdundelle.nl 

of 1 van de bestuursleden aanspreken of om 

extra info vragen.  

  

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:vcl@ltcdundelle.nl
mailto:info@ltcdundelle.nl
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Vrouwen van Nu 
 

75 jaar Vrouwen van Nu afdeling Bakkeveen: 

jubileumfeest!? 

  

Op 12 december 1945 werd de afdeling Bakkeveen 

van de Plattelandsvrouwen opgericht. Dat betekent 

dat op 12 december 2020 deze afdeling 75 jaar 

bestaat! Was dat ook zo? Jazeker, met bijna 70 

leden is de afdeling Bakkeveen, inmiddels zijn dat 

de Vrouwen van Nu, een levendige en actieve club 

van vrouwen. 

  

 
Om het jubileum voor te bereiden startte eind 2018 

een aantal vrouwen met het bedenken en 

organiseren van het feest. Want feest zou het 

worden, vooral een gezellig feest. Zo werd een 

locatie vastgelegd, hapjes voorgeproefd, een 

komische act ingehuurd en voor alle vrouwen een 

presentje uitgezocht. Drie creatieve vrouwen ging, 

in het geheim, aan de slag met het maken van de 

aankleding van de locatie. Een erehaag bij de 

entree van de locatie als welkom op het feest werd 

voorbereid. 
  

Hoe anders liep het. In maart 2020 werd nog 

gedacht dat het en december allemaal anders zou 

zijn. Dat het Coronavirus er niet meer zou zijn of in 

ieder geval dat het onder controle was. Iedereen 

weet nu dat het niet zo mocht zijn.  

Maar wat kon er, met alle maatregelen die golden 

en nu nog gelden, dan wel?  

  

De erehaag was klaar. Het waren grote gehaakte 

Granny’s met daarop de tekst Vrouwen van Nu 

Bakkeveen, 75 jaar, 1945 – 2020. Na de zomer 

van 2020 werd al duidelijk dat het geplande feest 

niet door kon gaan. De horeca ging dicht en de 

feestlocatie geannuleerd. Het idee van een feest in 

de openlucht passeerde de revue, maar iedereen 

was er wel van overtuigd dat het geen tijd was 

voor feest. Kopje koffie-to-go met wat lekkers op 

het dorpsplein dan! Ook dat kon en mocht niet.  

  

Toch wilden de drie creatieve vrouwen wel wat 

doen met de gehaakte erehaag. Konden we die dan 

niet ergens anders in ons dorp ophangen?! Zo 

ontstond het idee om de gehaakte Granny’s boven 

de vaart op de Brink op te hangen. Na overleg met 

de mannen die de jaarlijkse feestverlichting boven 

de vaart ophangen, kregen we het voor elkaar de 

Granny’s op te hangen. In de vroege ochtend van 

12 december 2020 hebben de mannen de gehaakte 

lappen op een stalen koord geregen en heel mooi 

tussen de feestverlichting boven het sluisje 

opgehangen. De afspraak was dat ’s middags om 

15:00 uur dit ‘kunstwerk’, zoals we het aan de 

media hebben gepresenteerd, verlicht werd en 

onthuld door de voorzitter van onze afdeling. En zo 

geschiede. In aanwezigheid van enkele vrouwen 

die keurig anderhalve meter uit elkaar stonden, de 

fotograaf van de Leeuwarder Courant hebben wij 

laten zien dat Vrouwen van Nu Bakkeveen 75 jaar 

bestaat! 

  

Ine Jansen 

  

Afdelingsbestuur: Mary Veenstra, Truus Witteveen, 

Margriet Dijkstra, Nel Reinsma en Eppie Pera. Ten 

tijde van het jubileum was Petra de Jong tijdelijk 

voorzitter in verband met ziekte. 

  

Foto’s: Johan Witteveen 
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Natoer Nijs 
Januari 2021 

 

 

Nee, ik ga het niet hebben over corona. Of 

misschien toch even: Ik zie momenteel veel 

mensen in onze bossen en heideterreinen. 

Ongetwijfeld wandelaars die “er even uit willen”. En 

terecht. Je kunt wandelen om je lichamelijk en 

geestelijk weer wat op te laden en daarbij ook 

letten op dingen om je heen. De wandeling wordt 

dan nog intenser, zeg maar genieten, althans zo 

denk ik daar over.   

 

Er lijkt oppervlakkig niet zo heel veel te zien, maar 

let op: Direkt al om je heen: veel Mossen en 

Korstmossen in volle glorie. De natte periode is bij 

uitstek de tijd om uit te kijken naar mossen. 

Daarom wil ik het nu een keer daar over hebben.  

 

Tijdens mijn vele natuurwandelingen merkte ik dat 

er veel mossen groeien, waarvan ik niets wist (en 

nog steeds niet veel….). Ik wil de soorten een 

naam kunnen geven. Ook wil ik weten wat er zoal 

in onze omgeving groeit. Nou daar ben ik achter 

gekomen. Tjonge, wat veel soorten. En…prachtige 

namen. Inmiddels kan ik een kleine tweehonderd 

soorten mossen en Korstmossen redelijk op naam 

brengen. Daarnaast zijn mossen eigenlijk 

ecologische waakhonden. Zij wijzen de 

natuurbeheerder op de toestand van de bodem, 

van het milieu, van vervuiling enz.  

 

Voor de liefhebber zijn ze een bron van 

schoonheid. Neem dan ook een goede loep mee en 

geniet van de vorm. Tja en ik ontken het niet: ze 

zijn ook lastig, vervelend voor ons gazon en zo.  

 

Dan nog even de korstmossen. Deze vallen vaak 

minder op en zijn lastig op naam te brengen. Een 

goede gids wil wel wat helpen. De KNNV geeft 

enkele prima gidsjes uit. Zodra je ergens loopt zie 

je mossen en korstmossen. Tussen het gras, 

tussen de straatstenen, tegels, maar ook op het 

dak, houtwerken, hekjes, bomen, dode stronken 

enz. enz. Eigenlijk wil ik zeggen: Kijk eens goed 

om u heen, maak een foto (macro) kijk door een 

loep en geniet.  

Foto’s van mossen staan op  

www.natuur-bakkeveen.nl/2101 

 

Waarnemingen   

 

Vogels 
Een Roodborsttapuit bevindt zich vanaf 

december langs het fietspad naar Foarwurk. De 

soort doet pogingen om te overwinteren in onze 

omgeving. Er zijn er ook op andere plekken 

gemeld. Je ziet: Door de warmere winters proberen 

meer soorten om hier te blijven. 

 

Ooievaars zijn ook nog steeds hier en daar te 

zien. Zo zat er 31 december eentje kort op het 

nest langs de Weverswal. 

  

Nog steeds worden af en toe twee Kraanvogels 

gemeld langs de Nijefeansterwei of bij de 

Duurswouderheide. 

  

Dat het gek gaat, bewijst ook een uit volle borst 

zingende Zanglijster voorin de Boskleane op 21 

januari. Nabij Alde Drintse Wei al enkele weken 

koerende Houtduiven.  

 

Paddenstoelen 

Tijdens uw wandelingen kunt u ook genieten van 

de (vooral) veel Hout-, en Korstzwammen. Foto’s 

van enkele soorten staan op  

www.natuur-bakkeveen.nl/2101  

 

 
Eikentrilzwam 

 

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/2101
http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Coronasluiting bij De Dwaler 
 

Het zijn barre tijden. Niet alleen voor ons, maar 

ook voor de rest van Nederland. Geen normaal 

contact met familie, vrienden en collega’s. Of zelfs 

de deuren dicht voor veel ondernemers. 

 

Zo ook voor ons. Als eerste dicht en als laatste 

weer open is de verwachting. Niet best! 

Maar stil zitten doen we niet! Dat kan altijd nog. 

 

Met het team van De Dwaler bedenken we elke dag 

dingen om ervoor te zorgen dat wij het hoofd 

boven water kunnen houden, zodat we straks weer 

in volle glorie jullie kunnen ontvangen. En wat 

kijken we daarnaar uit! Want we missen jullie. 

 

 
 

Niet alle ideeën halen de eindstreep en sommigen 

blijken niet te werken, zoals ’s avonds afhalen van 

eten. Maar wat wel werkt blijven we doen en met 

plezier! 

 

Gelukkig zien we nog behoorlijk wat 

mensen voor onze koffies, gluhwein, 

warme choco, blikjes drinken to go, met 

of zonder warm saucijzen- of 

pizzabroodje en ons net nieuwe donut 

assortiment! Gezellig bij het vuur in de 

buitenlucht. 
 

Daarnaast zijn we druk bezig met onze soepen, 

BBQ sauzen en kruidenmixen! We hebben die in 

weckpotten en -flessen gedaan, zodat jullie thuis 

kunnen genieten van wat wij normaal serveren in 

het restaurant en thuis jullie gerechten net even 

dat extraatje kunnen geven met onze sauzen en 

kruidenmixen. Allemaal naar eigen recept! Kijk hier 

hoe de soepen gemaakt en geweckt worden: 

dedwaler.frl/wp-

content/uploads/2021/02/Dwaler-

Soepen.mp4 

 

 
 

De eerste soepen en kruidenmixen staan al in 

winkels door Nederland. Ze zijn natuurlijk ook bij 

ons te verkrijgen. In de shop op 

www.dedwaler.frl/shop of bij ons aan de 

Mjûmster Wei. 

 

We doen er dus alles aan om te blijven bestaan. Er 

zijn al veel van jullie die regelmatig langskomen 

voor koffie, soep of andere lekkere dingen. Wij 

vinden dat heel fijn! Mede dankzij jullie komen we 

er wel doorheen.  

 

Op naar betere tijden! Voor iedereen. Met normaal 

contact, lekker naar het werk en open deuren voor 

de ondernemers. 

 

Hou vol en tot snel! 

 

 
 

Mjûmster Wei 16c 

9243 SK  Bakkeveen 

www.dedwaler.frl 

info@dedwaler.frl 

0516-426303 

https://dedwaler.frl/wp-content/uploads/2021/02/Dwaler-Soepen.mp4
https://dedwaler.frl/wp-content/uploads/2021/02/Dwaler-Soepen.mp4
https://dedwaler.frl/wp-content/uploads/2021/02/Dwaler-Soepen.mp4
http://www.dedwaler.frl/shop
http://www.dedwaler.frl/
mailto:info@dedwaler.frl
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Februari 2021, nr. 2 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Schatgraven in Bakkeveen 
 

Ik werd wat opgewonden van 

een mailbericht Johannes Winter. Het luidde: 

“Het Notulenboek van de SDAP-afdeling 

Bakkeveen tot 1940 is binnen”. Het had 

gedurende enkele jaren omzwervingen gemaakt 

in de familie Winter, maar nu kreeg ik het signaal 

met de vraag daarbij. “Heeft de Historische 

Vereniging Bakkeveen daar nog belangstelling 

voor?”  Welzeker!  

 

Ik ging naar Marum om het notulenboek van de 

Bakkeveenster afdeling van de Sociaal 

Democratische Arbeiders Partij (de voorloper van 

de PvdA) te bekijken. Het bestrijkt de periode 

van 4 januari 1933 t/m 1 februari 1940 en de 

periode van 29 juni 1945 tot en met 29 januari 

1946. In de tussenliggende periode 1940 - 1945 

hebben de ouders van Johannes het notulenboek 

samen met een aantal boeken uit hun 

bibliotheek, die in de bezettingstijd aanleiding 

zouden kunnen voor moeilijke vragen of acties 

van de bezetter, in een blik begraven en 

ondergronds bewaard.  

 

Het notulenboek laat zien hoe de afdeling 

Bakkeveen van de Sociaal Democratische Partij 

zich ontwikkelde, welke problemen ze moest 

oplossen en ook hoe ze zich in die periode 

verhield tot de Friese gewestelijke vergadering 

van SDAP en tot het landelijk bestuur. Het biedt 

zo een inkijkje in de wijze waarop hoe landelijke 

ontwikkelingen op het gebied van politiek en 

samenleving in die jaren in Bakkeveen werden 

beleefd en aangepakt. Een onderzoek daarnaar 

zal zeker uitmonden in een groter artikel in Ald 

Bakkefean. 

 

De familie Winter was nog niet klaar met haar 

werk. Een paar dagen later liet Johannes mij 

weten dat ze geluidsopnamen gevonden hadden 

van een interview dat door van radio Fryslân in 

1979 was gemaakt en uitgezonden, waarin de 

moeder van Johannes Winter samen met haar 

zoon en dochter werd geïnterviewd.  

 

Zij groeide als kind op in de Mjûmer in en vlak na 

de periode van de ontginning en ze vertelt daar 

levendig over. Ze vertelt ook over de betekenis 

van het Allardsoog en zijn bewoners voor de 

ontwikkeling van de Mjûmer. Het uitgezonden 

interview bevatte ook nog een veel ouder 

fragment: een interview met Jarig van der Wielen 

die beschrijft hoe hij in de jaren twintig van de 

vorige eeuw naar Bakkeveen kwam.  

 

Het is fascinerend om mensen te horen vertellen 

hoe het hier honderd jaar geleden toeging. Ik 

denk dat veel meer mensen daarvan kennis 

zouden willen nemen. Zijn er ook wel mensen die 

eraan mee willen werken om de interviews beter 

toegankelijk te maken, misschien de vorm van 

een film of video. Als we daarvoor een goed plan 

hebben, vinden we vast nog wel een oplossing 

voor de kosten die mogelijk aan de uitvoering 

daaraan verbonden zijn. U kunt belangstelling om 

deel te nemen melden bij  

Fred Hoogenboom 

hoogenboom.f@home.nl 

 

 

Plezier met oude Foto’s 
Het ziet er nu niet naar uit dat we spoedig weer 

bijeenkomsten kunnen houden om gezamenlijk 

de oude foto’s van Bakkeveen en omgeving te 

bekijken en te bespreken. Maar toch kunnen we 

wel wat doen. Er staan erg vele oude foto’s 

op bakkeveen.nl (bijna 2500 !). Je kunt daar 

naar hartenlust in bladeren. Heb je een 

opmerking dat er iets bij een foto niet goed 

beschreven is, dan kun je dat als reactie onder 

de foto erbij typen.  

 

Je kunt de oude foto’s vinden via het menu, maar 

intypen van www.bakkeveen.nl/historie 

brengt je meteen op de gewenste pagina. 

Bovenin staat een zoekscherm waarbij je kunt 

zoeken op: 

• tekst wat bij de foto in vermeld of  

• een locatie (dat zijn veelal straatnamen) of 

• type (zoals foto, krantenknipsel, etc , maar 

deze keuze zal niet zo zinvol zijn) of  

• periode begrensd door begin jaar en eindjaar. 

Er is nog een aantal foto’s niet goed of helemaal 

niet ingedeeld, dus die zul je wat moeilijker 

vinden. 

 

Denk je nu, ik heb ook nog foto’s liggen die 

geschikt zouden zijn, stuur dan even een mailtje 

naar info@bakkeveen.nl. Dan kunnen we die 

foto’s toevoegen. 

Veel plezier met uren bladeren door de 

geschiedenis van Bakkeveen.  Jan van Dalen

http://www.bakkeveen.nl/historie
mailto:info@bakkeveen.nl
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Doarpstún nieuws  
februari 2021 

 

Het is nog even doorbijten voordat wij weer 

kunnen genieten van allerlei activiteiten. Nu blijft 

het meestal bij een rondje wandelen door het dorp 

of bos. Natuurlijk blijft daar ook veel te zien en te 

beleven ook in de tuin komt het voorjaar langzaam 

opgang. 

 

De eerste sneeuwklokjes bloeien reeds en ook 

komen de eerste bollen al boven in het gemeente 

plantsoen.  

 

Afgelopen weken heeft een aantal vrijwilligers van 

de Doarpstún aan de noordwestzijde van de 

vernieuwde Mjûmsterwei een bollen assortiment 

gepand en de berm ingezaaid met veldbloemen. 

 

 

Een perenboom voor een toffe Peer 
 

De Doarpstún deelt op 20 februari tussen 9 en 12 

uur op het parkeerterrein bij Dúndelle perenbomen 

uit aan alle basisschoolkinderen van Bakkeveen. 

Dus ook als je niet in Bakkeveen op school zit mag 

je een perenboom ophalen. 

 

Deze perenboom mag je in je eigen tuin zetten en 

als daar geen plaats is mag je aangeven waar je 

de perenboom in en om Bakkeveen wilt gaan 

planten. 

 

Als je de perenboom kom halen krijg je ook een 

poster mee waarmee je opzoek kunt gaan naar 

Stoepplantjes. Meer informatie kun je vinden op 

www.stoepplantjes.nl 
 

Deze actie wordt van harte ondersteunt door: 

• De Doarpstún, 

• Volkstuinvereniging 

De Twa Kamp, 

• Natuerferiening 

Bakkefean,  

• OBS de Oanrin,  

• CBS Betrouwen,  

• It Fryske Gea,  

• Natuurmonumenten,  

• Staatsbosbeheer en  

• Gemeente Opsterland. 

 

 

Herinrichten van het groen in uw 

straat 
Er is een mogelijkheid om de beplanting in uw 

straat of buurt opnieuw in te richten. 

De Doarpstún wil u daar graag bij ondersteunen. 

Mocht hiervoor belangstelling zijn dan komen wij 

graag langs om de mogelijkheden en de 

voorwaarden te bespreken. 

 

Al met al zijn er weer mooie initiatieven ontwikkeld 

om Bakkeveen nog meer kleur te geven.  

 

Voor tuinvragen en opmerkingen over het groen in 

uw straat kunt u mailen naar 

doarpstunbakkefean@gmail.com

  

  

http://www.stoepplantjes.nl/
mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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Acties World Servants  

 

Beste dorpsgenoten,    

     

 

We zullen ons eerst even voorstellen wij zijn 

Gerwin Reijngoud, Mirte Kajim, Daphna Kajim, 

Baukeline Hietland en Krijn de Haan  

 

Wij zijn van plan in de zomer van 2021 met World 

Servants mee te gaan naar Bolivia .  

Wij gaan daar helpen bouwen aan een medische 

post in het plaatsje Santa Marta. Op dit moment 

zit de medische post nog in de school dus moeten 

de mensen die ziek zijn en naar de dokter moeten 

eerst door de school met meer besmettingen 

gevaar voor de kinderen. Wij gaan daar samen 

met 29 andere World Servants genoten 

verandering in brengen door de bewoners daar te 

helpen bouwen aan een nieuwe medische post. 

Om de bouw te kunnen financieren willen wij in 

Bakkeveen een aardappel- en potgrondactie 

houden. Als u belangstelling heeft om aardappels 

en/of potgrond bij ons te kopen voor de mensen in 

Bolivia kunt u het onderstaande bestelformulier 

invullen.(vergeet niet om ook uw naam en adres in 

te vullen) Wij komen het bestelformulier bij u 

ophalen in week 6. U kunt de bestelling ook s 

avond telefonisch aan ons doorgeven  tel: 06 

42925752 of  de bestelbon brengen op de 

Noardkamp 5 Bakkeveen of mailen naar 

bakkeveenworldservants@gmail.com 

In week 8 komen wij de aardappelen en potgrond 

bij u thuis brengen.  

Hieronder ziet u een overzicht van de aardappelen 

die bij ons te koop zijn. 

 

Het zou fijn zijn als u vooraf kunt betalen via pin of 

contant op het moment dat de briefjes worden 

opgehaald.  

Of via geef.ws/aardappel-potgrond-actie  

Vermeld hierbij duidelijk uw naam en adres.   

------------------------------------------------------------------------ 

Soorten aardappelen      Gewicht Prijs    Aantal zakken         

 

Bildstar    10 kg  € 10,-  ………………… 

Irene    10 kg  € 10,-    ………………… 

Potgrond   30 liter  € 3.50   ………………… 

Potgrond    30 liter x 3  € 10,-    ………………… 

 

Totaal prijs:       €………………. 

  

Naam: 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer:      Wij danken u voor uw bestelling 

 

Graag aankruisen op welke dag wij de aardappelen/potgrond bij u kunnen brengen, u kunt kiezen uit de 

volgende data: 

 Vrijdag 26 Februari van 19.00 uur tot 21.00 uur                

  

 Zaterdag 27 Februari van 10.00 uur tot 12.00 uur              

  

 

 

 

               

 Betaald 

 Digitaal ter plekke 

 Storten op rekening  

Zet een kruisje in het hokje bij 

betaling     
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Inzameling voor CliniClowns 
 

€ 3,- voor elke mobiel en lege cartridge t.b.v. 

CliniClowns 

 

 

CliniClowns wenst u een jaar vol lichtpuntjes. We 

kijken allemaal terug op een bewogen jaar. De 

coronacrisis had – en heeft nog steeds – veel 

invloed op het dagelijkse werk in zorginstellingen.  

 

We vonden creatieve manieren om zieke kinderen, 

kinderen met een beperking en mensen met 

dementie tóch afleiding en plezier te brengen.  

 

Want ook op afstand kun je contact maken. En 

dankzij uw steun konden we dat doen. Via de 

CliniClowns App, voor het raam en soms zelfs… op 

een hoogwerker! 

 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW INZAMELING! 

In totaal zijn er in 2020 door ons allen 586 

cartridges/mobiels ingeleverd. D.w.z. dat er 

€ 1758.-- ten goede is gekomen aan de 

Cliniclowns. Geweldig. Hartelijk dank. 

 

U kunt blijven inleveren bij: 

➢ Kluswijs; Boerestreek 41 Ureterp 

➢ De Wylde Roas; Weverswal 4 Bakkeveen 

➢ Myriam Loonen; Middenwei 11, Siegerswoude 
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Mooiste camping voor rustzoekers 
 

Op 13 januari zijn online de winnaars van de 

ANWB-verkiezing Camping van het Jaar 2021 

bekend gemaakt. De ANWB heeft duizenden 

aangesloten campings en drie campings in 

Nederland zijn aan de hand van deze verkiezing 

benoemd tot mooiste Charmecampings. De 50+ 

camping De Drie Provinciën is daar één van. 

 

ANWB Verkiezing 

Al dertig jaar organiseert ANWB Kamperen de 

‘Camping van het Jaar’- verkiezing. Ieder jaar 

roept de ANWB campings in verschillende 

categorieën uit tot 'Camping van het Jaar'. De 

winnaars worden bepaald aan de hand van 

beoordelingen door gasten. Gedurende afgelopen 

kampeerseizoen hebben bijna 25.000 Nederlandse 

kampeerders hun stem laten horen om hun 

favoriete camping te ondersteunen. 

 

Opvallend is dat ‘adults only’ camping De Drie 

Provinciën in Een west (Drenthe) voor de 5e keer 

in de top 3 van Mooiste Charme Camping staat. Bij 

charme campings gaat het vooral om idyllische 

plekken en de gastvrijheid. 

  

Kampeerders noemen camping De Drie Provinciën 

een oase van stilte. Doordat er geen spelende 

kinderen zijn is de rust hier gegarandeerd. Verder 

roemen de kampeerders de hartelijke sfeer die er 

heerst op het parkachtige terrein en de landelijk 

omgeving tegen het bos aan. Het goede restaurant 

is ook een veel genoemd pluspunt. Kortom een 

schitterende plek voor de volwassen 

levensgenieters. 

 

Boost voor 2021 

Ronald Boels en 

Brigitte Koninga 

van De Drie 

Provinciën zijn 

trots en vereerd 

dat hun camping 

weer zo goed 

gewaardeerd is. 

Zeker na dit 

bijzondere jaar: 

"We zijn heel 

gelukkig dat onze 

gasten zo 

tevreden zijn, zelfs 

met de corona-

maatregelen die 

we hebben 

moeten treffen. 

Deze nominatie 

geeft ons een 

boost voor een 

fantastisch 2021", aldus het trotse stel. 

 

Afgelopen jaar 

2020 begon voor de hele recreatiesector als een 

slecht jaar omdat het adagium was “blijf thuis”. 

Ook het sanitair was verplicht gesloten tot 15 juni. 

Maar vanaf het moment dat het sanitair weer open 

mocht, was de camping De Drie Provinciën 

volgeboekt tot de laatste dag van het seizoen. “We 

zagen dat kampeerders echt op zoek waren naar 

ruimte en rust, zodat zij veilig konden kamperen 

op ruime kampeerplekken en verantwoord 

recreëren in een rustige, weidse omgeving” aldus 

Ronald. 

 

Het recreëren in eigen land is veel mensen goed 

bevallen. Brigitte: “We hebben veel nieuwe gasten 

ontvangen die zo enthousiast over hun vakantie bij 

ons zijn, dat ze alweer geboekt hebben. Ook de 

mond-tot-mond reclame aan de hand van deze 

positieve ervaringen zorgt weer voor nieuwe 

toeloop.”  

 

Over De Drie Provinciën 

De Drie Provinciën ligt centraal te midden van 

Groningen, Friesland en Drenthe. Het is een 

50+camping, gericht op volwassenen zonder 

kinderen. Waarbij rustzoekers van alle leeftijden 

welkom zijn. De Drie Provinciën beschikt over 141 

kampeerplaatsen, drie sanitairgebouwen, drie 

visvijvers en een restaurant. Met name 

kampeerders die zichzelf vermaken met fietsen, 

wandelen of vissen voelen zich hier thuis.  
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Ouder echtpaar vindt een zak met geld  
 

Een ouder echtpaar vierde hun 60e huwelijksfeest. 

Ze hadden elkaar op de lagere school ontmoet en 

waren, na hun pensionering, weer in hun oude 

buurt gaan wonen. Tijdens een wandeltocht 

kwamen ze bij hun oude school en zagen haar 

naam nog ingekrast staan op een schoolbankje. Op 

weg naar huis zagen ze dat er een zak met geld uit 

een geldwagen viel. Ze raapten het op en namen 

het mee naar huis. Daar telden ze het geld en het 

bleek 50.000 Euro’s te zijn. De oude man zei: “We 

moeten het terug geven.” Maar zijn vrouw vond 

dat zij het had gevonden en verstopte het op 

zolder.  

De volgende dag kwamen er twee politieagenten 

de buurt ondervragen om het geld terug te vinden 

en klopten op hun deur. Na de vraag of ze de zak 

met geld hadden gevonden antwoordde zij: “Nee”. 

Maar hij zei, dat ze loog en dat ze het op zolder 

had verstopt. “Geloof hem maar niet hoor” zei de 

vrouw. “Hij begint een beetje seniel te worden.”  

 

Eén van de agenten vroeg aan hem om alles vanaf 

het begin te vertellen. “Welnu” zei hij, “Toen wij 

gisteren van school kwamen…………” De twee 

agenten keken elkaar aan en zeiden: “We weten 

genoeg “. 

  

Elke donderdagochtend in Dúnhoeke 
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Voedselbank krijgt 500 mondkapjes van Rinsma Nepal Foundation. 
 

Dick Beumer van de Stichting Rinsma Nepal 

Foundation te Gorredijk heeft afgelopen dinsdag 

aan Fenke Rond, voorzitter van de Voedselbank, 

500 mondkapjes geschonken. 

 

Met deze foundation ondersteunt Rinsma een 

naaiatelier voor arme en kansarme vrouwen in het 

zuiden-oosten van Nepal. Na een voorzichtige start 

in 2014 heeft het naaiatelier aan veel vrouwen in 

de omgeving een andere invulling van hun leven 

gegeven. Er werken inmiddels 80 opgeleide 

vrouwen en wachten nog 20 opgeleide vrouwen op 

de noodzakelijke machines. Van een uitzichtloos 

naar een zinvol bestaan. De kinderen gaan naar 

school, er is geld voor gezondheidszorg, betere 

huisvesting, enzovoort. Over een aantal jaren 

hoopt de foundation het project schuldenvrij te 

kunnen overdragen aan de plaatselijke bevolking.  

 

 
 

Normaal gesproken worden hier schooluniformen 

gemaakt, maar helaas door Covid-19 zijn ook de 

scholen in Nepal voorlopig dicht. Het land heeft 

geen sociale voorzieningen om op terug te vallen. 

Geen werk betekent geen inkomen. Met andere 

woorden; hulp is hard nodig. 

In het naaiatelier worden nu dus noodgedwongen 

mondkapjes gemaakt.  

 

 
 

"De bedoeling was dat wij deze mondkapjes in 

onze winkels en online zouden gaan verkopen, 

maar ook dat plan kan nu maar voor een deel 

doorgaan, want ook Rinsma Modeplein is dicht. 

Rinsma Foundation heeft daarom 500 mondkapjes, 

een deel van de totale voorraad, geschonken aan 

de klanten van de Voedselbank. Rinsma heeft voor 

de verkoop nog ruim 1000 van deze modieuze 

mondkapjes over, drie voor € 10 " zegt de heer 

Beumer.  

 

Meer informatie over de stichting vindt u op 

www.rinsmamodeplein.nl/rinsma-

algemeen/maatschappelijk-betrokken/stichting-

rinsma-nepal-foundation 
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Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 23 

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               

 

 
 

Opsporing verzocht 
 

Er is iemand in Bakkeveen die zich Pearle Noir 

noemt. Deze persoon schijnt veel rond het dorp 

te wandelen en soms ook door het dorp. Dit 

schrijft hij/zij zelf op pagina 27, onder het artikel 

van de Ommetjes App.  

 

We hebben de indruk dat deze persoon zijn / 

haar naam zelf niet bekend zal maken. De op 

pag 27 afgedrukte tekst is op papier ingeleverd, 

zodat ook digitaal niks te herleiden is. Wie weet 

over welke persoon dit gaat? 

 

Stuur maar even een mailtje naar 

info@bakkeveen.nl als je meer info hebt.  

 
 

 

Tennisvereniging Dúndelle 

Vacatures bestuur 

 

Voor het bestuur zijn vacatures ontstaan.  

Ben je geïnteresseerd om iets te betekenen voor 

de club? Vind je het leuk om samen met de 

andere bestuursleden na te denken over een 

mooie toekomst voor onze gezellige 

tennisvereniging dan kun je je melden via 

info@ltcdundelle.nl of 1 van de bestuursleden 

aanspreken of om extra info vragen. 
 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is de 

komende maanden als volgt geopend: 

• Februari: zaterdagochtend 13 februari 

• Maart t/m mei: elke zaterdagochtend t/m de 

Pinksterdagen 

 

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 
 

 

Schaatsen Slijpen 
 

Ik ben net gestopt met mijn carrière als 

marathonschaatser, dus ik heb veel ervaring 

met het slijpen van schaatsen. 

 

Ik kan uw schaatsen slijpen voor € 8,--.   

Stuur even een appje of bel even,  

Johan Knol,  06 – 4495 7684  Bakkeveen  

 

Ik kan geen kunstschaatsen of ijshockey 

schaatsen slijpen.   

 

http://www.dewylderoas.nl/
mailto:info@ltcdundelle.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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Bestel nu online via 

www.snackbar-dekolk.nl 

voor  

afhalen èn bezorgen! 

 

(corona-) openingstijden 

elke dag: 11 – 20 uur 


