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Jaargang 13 nr. 3  

 

 

Op de drempel van het voorjaar  
Op camping Ikeleane wordt druk gebouwd aan privé sanitair 

voor gasten die over een kleine maand al komen.  

      Maart 2021 
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De Slûswachter 
 

Maart roert zijn staart.  

Maar februari kan er ook wat van. De 2e week een 

koude periode met ouderwets schaatsen op 

(sneeuw-)ijs. Een daarna lente-temperaturen. 

Eerlijk gezegd viel de winter hier wel wat mee. Van 

zondag 7 t/m 14 febr is de temperatuur steeds 

onder nul gebleven: ijsdagen. Slechts één keer 

kwam de temperatuur ruim onder de -10; dat was 

op zaterdagochtend 12 febr met – 12C. Zondag 21 

febr werd het daarentegen ruim 16 graden.  

 

Het was tijdens deze warme periode dan ook erg 

druk in de bossen. Eigenlijk was het in de bossen 

koud, omdat daar de zon niet scheen; op de wegen 

in het buitengebied was het heerlijk wandelen. En 

dat deden velen. Je kon ook niet veel anders: het 

is nog steeds lockdown vanwege Covid-19.  

 

Je merkt dat veel mensen er wel klaar mee zijn en 

de overheid oproepen meer mogelijk te maken. Er 

kan ook meer, maar als mensen zich niet aan de 

gedragsregels willen houden en niet solidair willen 

zijn, tja dan moet de overheid wel. Dus in plaats 

van naar de overheid wijzen, moeten we eigenlijk 

naar onszelf wijzen. We zijn en blijven mensen en 

denken blijkbaar eerst aan onszelf. “Nog even 

volhouden !”.     

 

Er zijn in Bakkeveen momenteel geen activiteiten 

met volwassenen bij elkaar. Dúndelle heeft op 13 

maart een online bingo om toch wat verpozing te 

bieden. De vlooienmarkt van 3 april is afgelast; de 

organisatie gelooft er niet in dat de situatie zo snel 

zal verbeteren. Midden mei, juni verwacht men de 

eerste markt. Ook hier is het afwachten; hoe beter 

de Nederlanders zich gedragen, des te eerder kan 

er meer.  

 

Het bundelen van de Slúswachter gebeurt nu voor 

een groot deel bij mensen thuis. Per keer wordt op 

5 adressen de Slúswachter al “voorgebundeld”. 2 

personen bundelen vervolgen in Dúnhoeke de 5 

stapels tot een Slúswachter en slaan er 2 nietjes 

doorheen. Zo leren we steeds beter omgaan met 

de gedragsregels.  

Er zijn 7 reacties gekomen op het alleen nog maar 

digitaal ontvangen van de Slúswachter; deze 

adressen zullen, als het goed is, vanaf deze maand 

geen papieren Slúswachter meer krijgen.  

  

Dat het voorjaar in de lucht zit (ouderwetse 

maartse buien) en op de kalender staat, merk je 

toch wel aan de hoeveelheid kopij: die neemt 

ondanks de lockdown weer toe. Mensen hebben 

weer inspiratie en hebben plannen en energie voor 

het komende zomerhalfjaar. “Nog even 

volhouden”.  

 

Nu benieuwd hoe Nederland zal stemmen op 17 

maart (?) …  

Veel leesplezier.  

Jan van Dalen 

 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 10 mrt Bundelen Slúswachter. Thuis & Dúnhoeke. 3 

Za 13 mrt Online Bingo Dúndelle, online vanuit thuis. 19 uur  55 

Di 16 mrt Natuurwandelen, 9:30 uur (onder voorbehoud). Elke dinsdagochtend, start bij Dúndelle 25 

Wo 17 mrt Tweede Kamerverkiezingen. 7:30 tot 21 uur in Dúnhoeke Web 

Za 20 mrt Overhandiging Duofiets Bloeizone Bakkeveen, bij Meinsma. 29 

Di 30 mrt Historische vereniging: oude foto’s beoordelen. Dúnhoeke, 14 uur (onder voorbehoud) 51 

Do 1 apr Laatste dag inzenden kopij Slúswachter aprilnummer ---- 

Vr 2 apr Goede Vrijdag ---- 

Za 3 apr Vlooienmarkt, 7 – 13 uur.  Afgelast. Web 

Za 3 apr Opening zwembad Dúndelle, 13 uur 55 

Ma 5 apr 2e Paasdag ---- 

Wo 7 apr Speel-o-theek: uitleen speelgoed in Dúnhoeke, 15:15 – 17:15 uur 22 

Wo 7 apr Bundelen Slûswachter. Dúnhoeke 3 

Di 27 apr Koningsdag Web 

   

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 06-5422 1508 

Wychard Draaijer Lid 06-4618 1205 

 

   

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

Het recreatie seizoen, waar een groot deel van 

onze ondernemers het van moeten hebben, 

nadert met rasse schreden. Helaas ziet het er 

nog niet zo rooskleurig uit wat betreft het 

terugdringen van Covid. Het is nog maar de 

vraag welke activiteiten mogelijk zijn de 

komende maanden.  

Wat betreft de “dorpse activiteiten” hebben we 

allemaal veel zin om weer met onze clubs, 

verenigingen etc. aan de slag te gaan en de 

draad weer op te pakken.  

Laten we hopen dat het de goede kant op gaat 

nu het voorjaar eraan komt en de vaccinaties zijn 

begonnen. Dan kunnen de beperkingen ook weer 

wat teruggedraaid worden.  

 

Voortgang Herinrichting Mjumsterwei 

Deze is in volle gang. Door de vorst is er 2 weken 

vertraging opgetreden. De datum van oplevering 

per 1 april wordt waarschijnlijk iets later. De 

trottoirs liggen erin. De klinkers worden nu in de 

straat gelegd. Het parkeerterreintje is al 

uitgegraven. Daar lag enorm veel oud puin in, 

dat is afgevoerd. Het parkeerterrein wordt na het 

aanbrengen van de afwaterbuizen en 

afvoerputten bestraat met dezelfde klinkers als 

die in de Mjûmsterwei liggen. 

 

Veel wandelaars in de natuur van 

Bakkeveen 

Heel veel mensen weten de weg naar ons dorp te 

vinden voor een wandeling. Er is niet zoveel 

mogelijk en dan is wandelen één van de opties 

om toch buiten te zijn. Bovendien beveelt de 

Bloeizone in ons dorp het wandelen ook nog eens 

extra aan, dat nemen veel mensen ter harte. 

Omdat het parkeerterrein bij Dúndelle wat 

moeilijk bereikbaar is, wordt er veel langs 

invalswegen en dicht bij de bossen geparkeerd. 

Wij hebben zelf het geluk dat we vanuit ons dorp 

zo de bossen in kunnen lopen, maar dat is niet 

voor iedereen weggelegd. De bezoekers genieten 

ook van onze natuur. Zodra de Mjûmsterwei 

klaar is, zal dat wel weer wat afnemen. 

 

Zwerfvuil, Himmelploech en vrijwillige 

zwerfvuil oprapers 

Aansluitend hieraan willen we nogmaals de 

Himmelploech bedanken. Door de vele mensen 

die buiten vertoeven, liggen er veel zakdoekjes, 

mondkapjes en etensresten in en rondom ons 

dorp. Helaas neemt niet iedereen zijn eigen 

rotzooi weer mee terug naar huis. Door de 

gemeente worden bewust niet meer 

vuilnisbakken neergezet, omdat de ervaring leert 

dat dit alleen nog maar meer afval aantrekt. We 

vinden wel dat de afvalbakken die er staan wat 

vaker geleegd kunnen worden nu het zo druk 

buiten is. Dat hebben we ook aan de gemeente 

gevraagd.  

Gelukkig wordt er door de Himmelploech veel 

afval geraapt. Ook complimenten voor veel 

Bakkeveensters die op hun wandeling een plastic 

zak meenemen en onderweg ook allerlei zwerfvuil 

oprapen. Dank!  

 

Inspraak herinrichting gebied Koningsdiep. 

Vorig jaar hadden wij de Provincie Fryslan 

uitgenodigd voor onze ALV om het dorp voor te 

lichten en bij te praten over de herinrichting 

van het Koningsdiep en dan met name het 

stuk dat tegen Bakkeveen aan ligt. Door 

Corona is die avond niet doorgegaan. 

Dit plan staat nu op papier en is in januari 2021 

verschenen. Het is in zijn geheel op de website 

van www.bakkeveen.nl geplaatst. We raden 

iedereen, die hier meer van wil weten, aan om dit 

stuk door te lezen. Omdat het een lange notitie 

is, is Jan van Dalen zo goed geweest om er een 

uittreksel van te maken dat sneller door te lezen 

is. Deze samenvatting staat verderop in deze 

Slûswachter. Het is bij dergelijke ingrepen 

meestal zo: de een vindt het prachtig, de ander 

gruwelt ervan en een deel zit er tussenin. 

Iedereen die er zijn zegje over wil doen, kan er 

tot 28 maart op reageren.   

 

Bent u nog geen lid van plaatselijk 

belang en wilt u dat wel graag worden? 
Dan vindt u in deze Slûswachter een 

aanmeldingsforumlier dat u kunt opsturen. 

Om de prijs hoeft u het niet te laten, die is 

slechts €7,50 per jaar. 

We kunnen nu geen ALV (algemene 

ledenvergadering) organiseren, om u bij te 

praten over waar we zoal mee bezig zijn. We 

hebben afgelopen week weer een digitale 

bestuursvergadering gehad en de lopende zaken 

behandeld.  

Wel proberen we u via dit maandelijkse stukje in 

de Slûswachter zoveel mogelijk op de hoogte te 

houden. En mocht u meer willen weten?? U kunt 

ons als bestuur altijd benaderen. Onze namen 

staan hierboven. 

 

Jannie Tjassing  

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/
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Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen 

Beste (nieuwe) inwoner van Bakkeveen 

Plaatselijk Belang Bakkeveen is opgericht in 1888. Het doel van de vereniging is 
het welzijn van de bewoners van Bakkeveen te vergroten.  
Door de terugtredende overheid en bezuinigingen probeert Plaatselijk Belang zo 
goed mogelijk voor het dorp op te komen. Hoe meer leden Plaatselijk Belang 
heeft, des te beter ze haar rol richting gemeente waar kan maken. Plaatselijk 
Belang neemt zelf ook initiatieven en voert deze uit daar waar de gemeente dat 
(niet) meer doet.  

 
Samenwerken bevordert de leefbaarheid en kwaliteit.  
We streven ernaar dat (bijna) iedereen lid wordt. Iedereen hoort bij het dorp ! We gebruiken de 
contributie om het dorp te verfraaien, bijeenkomsten met inwoners te betalen, onze commissies te 
ondersteunen, etc. Elk jaar leggen we tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording af en dan 
zijn ook de bestuursverkiezingen. 
 
Dorpsvisie 
Een belangrijke activiteit van plaatselijk Belang is opstellen en actueel houden van de dorpsvisie. Richting 
gemeente is dit een belangrijk document over de wensen van het dorp.  
Met de eigen verenigingen en commissies werken we aan een (nog) beter dorp. Denk hierbij aan de 
onderlinge verhoudingen tussen de inwoners, de netheid van het dorp, verkeersveiligheid, 
vandalismebestrijding, buurtbeheer.   
 
Daarnaast heeft Plaatselijk Belang een rol in verschillende commissies die met vrijwilligers de 
leefbaarheid in het dorp in stand houden zoals:    
• Dorpsblad de Slûswachter 
• Website www.bakkeveen.nl 
• WMO-steunpunt 
• SCW: Sociaal cultureel Werk 

• Commissie dorpsbudget 
• Oudejaarsploeg 

(feestverlichting) 
• Koningsdagcommissie 

• Doarpstun 
• BakkeveensterAvond 

 
Plaatselijk Belang is bereikbaar per email: pb@bakkeveen.nl. Verdere gegevens vind je in dorpsblad de 
Slûswachter (pagina 4). Dit blad wordt maandelijks huis-aan-huis verspreid. 
 

Word lid van Plaatselijk Belang. Iedereen hoort erbij ! 
Het kost maar € 7,50 per jaar. 

 

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

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van Plaatselijk Belang Bakkeveen en machtigt de vereniging om één 

keer per jaar de contributie automatisch van zijn/haar bankrekening af te laten afschrijven 

Naam  

Straat  

Postcode  

Plaats  

Telefoon 
e-mailadres 

 

IBAN-nummer 
Bankrekening 

 

Datum en 
Handtekening 
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‘Gastenverblijf' 
 

 

Vandaag ben ik onderweg naar mijn afspraak aan 

de Slotleane in Bakkeveen, onder de rook van de 

Bosmanege is daar  

Louwsma Bedrijven Groep  

(LB groep) 
gevestigd.  

 

Eens te meer bevestigt het mij waarom wij (Petra 

en de schrijver van dit stuk) vorig jaar hebben 

besloten om naar Bakkeveen te verhuizen, de 

weg naar de Slotleane via de hei is een bijzonder 

rijk natuurgebied. 

 

Terwijl de natuur ontwaakt uit zijn winterslaap en 

het sneeuw en ijs nagenoeg is verdwenen, hoor 

ik om mij heen alleen maar geritsel en getjilp van 

vogels die tussen de bladeren opzoek zijn naar 

voedsel. Verderop zijn 2 eekhoorntjes druk 

achter elkaar in de bomen aan het klimmen en 

springen daarna van tak naar tak. De eerste 

sneeuwklokjes en krokussen laten zich inmiddels 

ook zien. De natuur heeft gelukkig geen last van 

Corona en ontdooid of er niets aan de hand is. 

 

Ik word ontvangen door Sieb Louwsma, 

algemeen directeur en eigenaar van de LB 

groep. Terwijl Sieb de koffie klaar maakt, kijk ik 

mijn ogen uit in de directieruimte, het uitzicht op 

de Bremerwei en de bossen is uniek te noemen. 

Sieb is 63 jaar geleden in Leeuwarden geboren 

en heeft na de lagere en middelbare school aan 

de Noordelijke Hogeschool zijn vervolgopleiding 

gevolgd. Daarna is Sieb in Groningen sociologie 

gaan studeren en heeft uiteindelijk zijn opleiding 

Bedrijfskunde afgerond aan de Nijenrode 

Universiteit. Interim management, 

organisatieveranderingen en fusie processen 

worden zijn specialisme.  

Op 21 jarige leeftijd vinden Sieb en Marja, zijn 

toenmalige vriendin(later zijn vrouw) werk in 

Heerenveen en besluiten ze samen naar 

Jonkerslan te verhuizen. Vanaf 1985 mag Sieb 

zich ‘Bakkeveenster’ noemen, samen met Marja 

kopen ze de boerderij met opstallen aan de 

Slotleane 2. Verbouwingen en uitbreidingen van 

de boerderij maken het op zeker moment 

mogelijk om vanuit huis te gaan werken. Vanaf 

1988 tot eind jaren ’90 is Sieb zelfstandig 

ondernemer op het gebied van interim 

management en organisatieadvisering. 

 

Eind 90-er jaren is Sieb interim directeur van 

Traject BV en krijgt hij de mogelijkheid om dit 

bedrijf over te nemen. Een bedrijf dat zich heeft 

gespecialiseerd in complexe re-integratie 

trajecten voor o.a. UWV, Gemeenten en grote 

bedrijven. Veel bedrijven en 

organisaties onderschatten deze re-integratie 

trajecten en denken vaak dat ze zelf in staat zijn 

om alles in de juiste banen te kunnen leiden, 

maar komen daar vaak toch op terug en kloppen 

dan bij LB groep aan.  

 

Los van deze werkzaamheden bestaat de LB 

groep uit 5 divisies met in totaal 18 bedrijven en 

ruim 300 Fte in loondienst. Daarnaast wordt er 

veel gewerkt met ZZP’ers. Ik zal de lezer 

besparen om alle bedrijven op te noemen, kijk 

gerust eens op de site van de LB groep 

(www.lbgroep.nl).  

Zoals gezegd werd er eerst vanuit de 

spreekwoordelijke keuken gewerkt, maar al vrij 

snel besluit Sieb op zijn eigen terrein wat 

opstallen om te bouwen tot kantoorruimte en 

komt er ook personeel bij. In 1996 wordt het 

gezin verblijd met een tweeling (Mathijs en Iris) 

en daardoor ontstaat er ook meer binding met 

Bakkeveen: school/tennis/voetbal en andere 

activiteiten. Sieb maakt op dat moment weken 

van 70/80 uur en is door heel Nederland met zijn 

bedrijven gevestigd en daardoor overal te 

vinden.  

 

In het kader van een aantal landelijke  

Sieb Louwsma 

http://www.lbgroep.nl/
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bestuursfuncties bezoekt Sieb met enige 

regelmaat Den Haag bezoekt om met 

verschillende ministers, staatssecretarissen, 

politici en hoge ambtenaren rond de 

vergadertafel te zitten. Door alle activiteiten blijft 

er voor Sieb weinig tijd, 'maar slapen doe ik bij 

voorkeur in mijn eigen bed, waar ik ook 

vandaan moet komen’. 

  

Zijn voorliefde voor 2 voetbalclubs deel ik met 

Sieb, AFC Ajax en sc Heerenveen zijn zijn clubs. 

Sieb is al zo’n 20 jaar lid van de Ondernemers 

sociëteit van SC Heerenveen. Ook bij Ajax laat hij 

bijna iedere thuiswedstrijd zijn gezicht zien. Als 

ik hem vraag voor wie hij is als SC Heerenveen 

tegen Ajax speelt laat hij mij dit in vertrouwen 

weten en kan ik zonder het te verklappen zeggen 

dat ik het er als (geboren Amsterdammer 😊) 

volledig mee eens kan zijn.  

 

Ruim 12 jaar geleden werd bij Marja de diagnose 

MS gesteld, zij heeft altijd haar huishoudelijke 

werkzaamheden gecombineerd met werken 

binnen de LB groep. In 2019 is ze op veel te 

jonge leeftijd plotseling komen te overlijden. 

Door zijn kinderen en vele vrienden maar ook 

door zijn bevlogenheid in zijn werk heeft Sieb 

deze moeilijke periode kunnen doorstaan en is 

nog van plan om jaren door te gaan. ‘Ik ben geen 

ochtend mens en moet eerst even op gang 

komen, dan loop ik via mijn eigen paadje naar 

mijn kantoor’.  

 

In 2007 kwam het huis van de Familie De Boer 

naast dat van Sieb en zijn vrouw te koop. Daar 

stond een gastenverblijf op en aansluitend een 

schapenstal, het heeft nogal wat moeite gekost 

om de gemeente te overtuigen dat het 

bedrijfsmatig gebruikt mocht worden en nadat 

het eerst de gedoogstatus had, heeft het 

inmiddels de officiële status ‘kantoorruimte’. Het 

gastenverblijf werd door de familie de Boer als 

opvang gebruikt voor mensen die tijdelijk 

woonruimte zochten en ook in de zomer 

maanden als vakantieverblijf verhuurd. Na 

grondige verbouwing is daar uiteindelijk een van 

alle gemakken voorziene kantoorruimte ontstaan. 

 

De bedrijvigheid die eerst in de boerderij plaats 

had is uiteindelijk allemaal verplaatst naar 

het ‘gastenverblijf’. Het huis van de familie De 

Boer is uiteindelijk verkocht. Met het ‘recht van 

overpad’ zoals eerder aangegeven, een apart pad 

voor Sieb van zijn eigen boerderij naar kantoor. 

Door overnames en groei besluit Sieb in 2019 om 

het hoofdkantoor van de LB groep naar Leek te 

verplaatsen, daar bezit hij een aantal 

kantoorpanden en de aansluiting op de 

verschillende snelwegen en dus de verbinding 

t.o.v. van de locatie in Bakkeveen is beter en de 

Slotleane is nu alleen nog ‘directieruimte’ en een 

deel van het bedrijf Stavoor is daar gevestigd.  

 

De corona periode lijkt LB groep goed door te 

komen, er zijn wel divisies die het minder doen, 

maar gelukkig ook een aantal bedrijven die het 

beter doen ten tijde van deze crisis. Over het 

algemeen wordt er nu veel efficiënter vergaderd 

en dat scheelt Sieb een kleine 50.000 kilometer 

per jaar in de auto zitten. Een ander bijkomstig 

voordeel is dat de conditie en de levensstijl ook 

gezonder wordt nageleefd en je Sieb regelmatig 

met de hond en zijn dochter in de 

bosrijke omgeving terug kan vinden.  

 

Iris woont nog bij Sieb thuis en studeert HRM aan 

de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Mathijs 

is inmiddels wel uitgevlogen en studeert aan 

het conservatorium in Zwolle waar drums en 

piano zijn specialismes zijn. Of een van de 2 Sieb 

in de onderneming gaat opvolgen is nu nog niet 

aan de orde, Sieb wil zeker nog een groot aantal 

jaren zelf blijven werken en zorgt wel voor meer 

rust en regelmaat in zijn huidige leven, maar af 

en toe de Bourgondiër uithangen en met 

vrienden en vriendinnen naar een concert, het 

theater of een goed restaurant gaan laat Sieb 

zich zeker niet ontnemen, hoewel dat natuurlijk 

in deze tijd heel beperkt is. Als 2e uitvalbasis 

heeft Sieb nog een huis op Texel en ook daar is 

het goed toeven.  

 

Na dit gesprek besluit ik via het nieuw 

aangelegde fietspad terug via de ‘Feart’ te lopen, 

de rust en de stilte om me heen doen me in 

diepe gedachten verzinken. Waar ik nu loop 

hebben honderden jaren geleden ridders en 

jonkvrouwen te paard een bezoek gebracht aan 

het Slot.  

Sieb bedankt voor je gastvrijheid en openheid 

tijdens ons gesprek. 

Jos Brouwer 
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Dubbelportret 
 

van een kind   

  

 in Bakkeveen 
 

Annick (11 jaar) 

en  

Danny (9 jaar) Slofstra 
 

1. Met wie wonen jullie? 

Met heit Johnny, mem Hester en 

met onze 2 poezen Dex en Puk. Dat 

zijn mannetjes poezen. Dex is altijd 

thuis en ligt op de bank. Puk is heel 

dik en een echte jager. Hij is veel 

buiten en struint heel Bakkeveen af. Soms is 

hij wel wat langer weg, maar hij komt altijd 

weer thuis. 

We willen ook graag een hond, maar dat wil 

heit niet. Vroeger hadden we ook nog een 

hamster, maar dat is al 3 jaar geleden.  

 

2. Op welke school zit je? 

Danny: op de Oanrin, in groep 6. Ik vind niet 

zo veel leuk op school. Maar dat verschilt soms 

ook, de ene keer is een vak wel leuk en de 

andere keer is er niets aan. De pauze vind ik 

leuk en gymnastiek en knutselen. 

Annick: ook op de Oanrin, in groep 8. Ik vind 

taal meestal wel leuk, dat is ook gemakkelijk. 

Knutselen en gymnastiek vind ik ook leuk. We 

kunnen nu vanwege Corona niet in de 

gymnastiekzaal, daarom gaan we nu in de 

pannakooi gymmen. Danny heeft soms ook 

gymnastiek op het plein of op het gras achter 

de pannakooi. 

 
3. Wie zijn je beste vriendinnen/vrienden? 

Annick: ik heb wel veel vrienden en 

vriendinnen, maar Alissa is mijn allerbeste 

vriendin. We spelen veel buiten, en we chillen 

soms op de bank of op mijn bed. Dan netflixen 

we of kijken youtube filmpjes. We maken ook 

wel tiktoks en kijken naar tiktoks. 

Danny: mijn beste vrienden zijn Lennard, 

Erres en Arjen. Met Arjen speel ik buiten en 

bouwen we hutten. Met Erres en Lennard speel 

ik ook buiten in het bos of op de playstation.  

 

4. Wat zijn je hobby’s? 

Danny: voetbal, buiten spelen en gamen. Dan 

speel ik Fortnight of GTA. Als je daar heel erg 

goed in bent kun je spelen in het buitenland, 

Parijs of zo en kun je ook veel geld verdienen. 

Toen er ijs in de vaart lag heb ik een 

schaatsdiploma gekregen van de voetbalclub. 

Ik heb toen 4,2 km op de vaart geschaatst. Je 

kon schaatsen vanaf de Brink tot de brug en  
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toen heb ik 21 rondjes geschaatst en 21 

stempels gekregen. Annick hielp toen met 

stempels zetten. 

Annick: ik ga 3 keer per week naar stal Harry 

de Vries. Daar heb ik een verzorgpony. Daar 

rijd ik dan op en verder doe ik er van alles. 

Misschien ga ik volgend jaar wel wedstrijden 

rijden. Buiten spelen is ook mijn hobby.  

 

5. Wat vind je niet leuk? 

Annick: mensen die dieren niet goed 

behandelen. Soms zie je een filmpje, en dan 

rijden veel te grote mensen op een shetland 

pony, of ze springen erop. Dat vind ik heel erg. 

Ook als mensen een hond aan een slipketting 

hebben en er heel hard aan trekken. 

Dierenmishandeling vind ik niet leuk. 

Danny: pesten.  

 

6. Wat vind je het leukst aan jezelf? 

Danny: ik vind alles leuk. 

Annick: ik ben trots op mijn haar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

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

je ontroerd heeft? 

Annick: Toen mijn beppe en pake zijn 

overleden dat vond ik heel erg. 

Danny: Als er iemand uit de familie dood is. 

Toen de vorige kat doodging vond ik dat ook 

erg.  

 

8. Wat is je lievelingseten? 

Danny: patat, kiep van Moriah, boerenkool en 

rookworst. Mijn moeder vriest in de winter 

boerenkool in, zodat ik dat in de zomer ook 

nog een keer kan eten. 

Annick: pasta kip-pesto en macaroni. 

 

9. Wat is je grootste droom? 

Annick: Dat ik een hele luxe stal heb met 

allemaal paarden en een huis eraan vast. Ik wil 

geen manege, maar een pension.  

Danny: Dat ik profvoetballer ben en dat ik dan 

rijk ben. Mijn favoriete voetballer is Messi. 

Maar ik zou liever niet rijk zijn als ik dan geen 

familie meer heb. 

Annick: ik wil liever gelukkig zijn en geen geld 

hebben dan wel geld hebben en ongelukkig 

zijn. 

Danny: dat vind ik ook. 

 
10. Wat vind je leuk aan je moeder? 

Danny: alles, ze is heel lief. En Heit is ook 

heel lief. 

Annick: mijn moeder is anders dan andere 

moeders. Ze is wat los, ze laat ons veel dingen 

doen en ze is ook niet streng.  

 

11. Wat voor muziek luister je? 

Annick: Nederlandstalige muziek en rap 

muziek. 

Danny: rap en leef van Andre Hazes. 

 

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

Danny: Ik hoop dan dat ik een goede baan 

heb, en een mooie auto en een villa. Daar 

woon ik dan in met mijn familie, ik woon nog 

niet alleen. Als ik wel alleen woon wil ik 

dichtbij mijn ouders wonen, zodat ik elke dag 

even thuis langs kan gaan. Het liefst woon ik 

mijn hele leven bij heit en mem. 

Annick: Ik wil dan gezond zijn. Ik woon in een 

studentenhuis en ik studeer. Ik wil iets doen 

met verwaarloosde dieren of werken bij de 

politie en daar paarden trainen of politie te 

paard. Ik heb dan een vriend, waar ik dan nog 

niet, maar pas later kinderen mee krijg. 

 

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

Bakkeveen en waarom? 

Annick: de duinen, daar kun je mooi spelen 

en lopen. 

Danny: de pannakooi en de duinen, daar kun 

je spelen en heb je mooi uitzicht. 

 

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 
 

 

 

Je kinderen mee laten delen in de 

erfenis, of liever niet? 
 

In een testament kun je zelf bepalen of en hoeveel 

je kinderen van je erven. Maar: als een kind het 

daar niet mee eens is, dan erft het kind toch een 

(groter) deel. Dit wordt de legitieme portie 

genoemd.  

 

Legitieme portie, wat is dat?  

In een testament kun je een kind onterven. Dit 

betekent dat een ouder regelt dat het kind niets uit 

de erfenis krijgt. Of een kind dan daadwerkelijk 

niets uit de erfenis krijgt, hangt van het kind zelf 

af. In de wet staat namelijk dat een kind recht 

heeft op de legitieme portie. Dit is een 

minimumdeel uit de erfenis van een ouder. 

Kinderen kunnen de legitieme portie ook claimen 

als ze door het testament minder erven dan het 

minimumdeel.  

 

Hoe lang de tijd om te claimen?  

Als een kind is onterfd, dan kan het binnen vijf jaar 

na overlijden van de ouder de legitieme portie 

claimen. Heeft het kind wel wat geërfd maar is dat 

minder dan het minimumdeel, dan geldt er vaak 

een kortere termijn en moet binnen drie maanden 

de legitieme portie worden geclaimd. 

De erfgenamen die niet vijf jaar willen wachten of 

de claim wordt gelegd, kunnen het kind vragen een 

besluit over de legitieme portie te nemen. 

 

Wel recht op legitieme maar moeten wachten  

In een aantal gevallen krijgt een kind dat de 

legitieme portie heeft geclaimd nog geen geld uit 

de erfenis. Het geld van de legitieme portie wordt 

dan namelijk pas uitbetaald als de echtgenoot die 

de overleden ouder achterliet, ook is overleden. In 

sommige gevallen geldt dit ook als de overleden 

ouder met een partner samenwoonde, er een 

notarieel samenlevingscontract was en in het 

testament een uitstelclausule is opgenomen. 

 

En hoe wordt de legitieme portie berekend? 

Als een kind de legitieme portie claimt, moet een 

berekening worden gemaakt om welk geldbedrag 

het precies gaat. Deze berekeningsmethodiek is 

door de wet voorgeschreven. Alle bezittingen en 

schulden moeten worden geïnventariseerd en 

vervolgens worden gewaardeerd. Een legitimaris 

heeft het recht om betrokken te worden bij de 

inventarisatie en waardering. De waardering is in 

onderling overleg, en mocht dat niet lukken dan 

door taxateurs. Om regie te houden in een 

dergelijke situatie van opeising van de legitieme en 

verschil van mening met de legitimaris over de 

waardering (degene die recht heeft op een 

legitieme portie) is het verstandig een executeur te 

benoemen in een testament. 

 

Professionele ondersteuning door 

erfrechtspecialist 

Onterving en opeising van erfdelen gaat doorgaans 

gepaard met veel emoties. Dat maakt het voor de 

direct betrokkenen vaak lastig om de juiste 

stappen te zetten. Ons kantoor heeft als 

erfrechtspecialist veel ervaring met het vastleggen 

van regelingen waarbij een kind wordt onterfd, en 

veel ervaring met hoe te handelen als een beroep 

op een legitieme portie wordt gedaan. Maar ook 

met: wat te doen als je bent onterfd? Wat zijn 

ieders rechten en plichten? En welke stap moet 

wanneer worden gezet? 

 

Welkom 

Mocht u van gedachten willen wisselen over 

onterving en de (on)mogelijkheden ervan, u bent 

van harte welkom voor een oriënterend gesprek. 
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Wij bedanken iedereen heel hartelijk voor de blijken van 

medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve man, onze heit en pake 

 

 

Pieter Gerben Offringa 
 

 

De vele kaarten, persoonlijke herinneringen en andere 

vormen van belangstelling hebben ons veel warmte en 

steun gegeven.  

 

Bertha Offringa-Russchen, kinderen en kleinkinderen 

 

Bakkeveen, maart 2021 
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Vacature Frisian Motors 

 

Frisian Motors zoekt een commercieel 

administratief medewerker.  

Het komende seizoen zoeken wij ondersteuning 

voor circa 10 tot 20 uur per week. 

 

Naast administratieve zaken geef je ondersteuning 

aan ons verkoopteam. Er is geen dag gelijk en wij 

bieden jou een leuke uitdagende job. Je werkt een 

groot deel op kantoor maar ook thuiswerken 

behoort tot de mogelijkheden, je hebt minimaal 

een afgeronde MBO opleiding, de nodige ervaring 

en bent woonachtig in de omgeving van 

Bakkeveen.  

 

Stuur je CV en motivatie naar 

info@frisianmotors.com of bel voor meer informatie 

0512-767100. 

  

mailto:info@frisianmotors.com
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Vacature  

vrijwilligers dagbesteding 
 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het welzijn van 

onze deelnemers. Als vrijwilliger zorg je er samen 

met de begeleiding voor dat de deelnemers een 

fijne dag beleven. 

Dagbesteding De Scheperij biedt zinvolle en 

plezierige dagbesteding in een natuurlijke 

omgeving. De daginvulling wordt zoveel mogelijk 

afgestemd op de persoonlijke wensen en 

mogelijkheden van de deelnemers. Door 

activiteiten zowel binnen als buiten samen te doen 

wordt het sociaal functioneren gestimuleerd, het 

geheugen geprikkeld en de lichamelijke conditie op 

peil gehouden.  

 

Voor onze dagbesteding zijn we op zoek naar 

vrijwilligers die ons op dinsdag of donderdag 

willen ondersteunen. 

 

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers, met affiniteit 

voor ouderen en anderen die om welke reden dan 

ook dagbesteding nodig zijn, die ons wekelijks of af 

en toe willen helpen. Op verschillende manieren 

kunt u iets betekenen voor onze deelnemers: 

• Chauffeur: Voor onze deelnemers begint een 

dag met de rit naar de dagbesteding. Wij 

zoeken chauffeurs die onze deelnemers van en 

naar de dagbesteding willen vervoeren. 

• Activiteitenbegeleiding: gedurende de dag 

zorgen voor een fijne dag voor de deelnemers. 

Denk hierbij aan activiteiten als helpen bij het 

koken, wandelen, een spelletje doen, 

houtbewerken, creatieve activiteiten, lekkers 

bakken of gewoon gezellig kletsen. Ook een 

ritje op de duofiets behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

• (Groente)tuinman of -vrouw: onze 

dagbesteding beschikt over een moestuin en 

kas. Heeft u groene vingers en vindt u het leuk 

om onze deelnemers te helpen in de tuin? Dan 

bent u van harte welkom! 

 

Beschikt u over andere specifieke kwaliteiten? Laat 

het ons weten. Kunt u bijvoorbeeld goed zingen, 

hout bewerken, wandelt u graag of heeft u een 

hobby waar u iets over kunt vertellen? U bent ook 

dan van harte welkom om af en toe 

vrijwilligerswerk voor ons te doen. 

We bieden een fijne werkomgeving waarin 

vrijwilligers er toe doen. Maar misschien is nog wel 

het belangrijkste de waardering die u krijgt van 

onze deelnemers! 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem 

gerust contact met Styntje van Veen. 

  

 

         Dagbesteding de Scheperij, 

                                     Duurzaam en Gastvrij    

 

Mjumsterwei 37 

9243 SK Bakkeveen  

Tel: 0645238766 

 

Dagbestedingdescheperij@gmail.com                

www.dagbestedingdescheperij.nl     

 

 

  

mailto:Dagbestedingdescheperij@gmail.com
http://www.dagbestedingdescheperij.nl/
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Blauhús 21 

9243 KM BAKKEVEEN 

Rabobank Ureterp, Rek.nr. NL08RABO0305100122 

Mailadres: delaatsteeerbakkeveen@gmail.com 

Tel: 06-138 631 23 

 

 

Ledenvergadering 2021 in Coronatijd 
 

Door het coronavirus is de ledenvergadering van 

23 maart 2020 verschoven naar 19 oktober 2020. 

Ook toen kon door de coronamaatregelen de 

geplande vergadering niet doorgaan. Op dit 

moment is het niet mogelijk om een nieuwe datum 

te plannen. Zodra dit kan, plannen wij zo spoedig 

mogelijk een ledenvergadering.  

Wilt u deze vergadering te zijner tijd bijwonen?  

 

Wilt u dan een mailtje sturen of bellen naar 

bovengenoemde mailadres of telefoonnummer? 

  

Wij nemen twee weken voor de geplande 

ledenvergadering contact met u op.   

 

     

 
 

 

Agenda ledenvergadering 

 
1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen vorige vergadering (2019) 

4. Verslag penningmeester (2019 en 2020) 

5. Verslag kascommissie (2019 en 2020) 

6. Jaarverslag voorzitter (2019 en 2020) 

7. Mededelingen 

8. Financiën 

9. Vermogensbeheer 

10. Besluit nieuwe statuten en huishoudelijk 

reglement. 

Wilt u de veranderingen voor de vergadering 

doornemen?  Neem dan via de mail, of 

telefonisch contact met ons op.  

Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig 

is tijdens de vergadering, sluiten we deze en 

gaan we een tweede vergadering plannen, op 

een later tijdstip op dezelfde avond. Aangezien 

in deze tweede vergadering geen sprake is van 

een quorumeis kunnen er wel besluiten worden 

genomen. 

11. Lichtjestocht 

12. Wisseling bestuur: 

Aftredend en niet herkiesbaar: Sjoukje Alma 

en Fokje Wijma 

Verkiesbaar: Willem Nicolai en Griet Kootstra 

Wilt u zich verkiesbaar stellen? Neem dan ten 

minste een week voor de vergadering contact 

op met het bestuur.  

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 

Betaling en incassering lidmaatschapsgeld 

Het incasseren van het lidmaatschapsgeld wordt geïnd op 27 maart a.s. Hebt u geen automatische 

incasso? Dan verzoeken wij u het lidmaatschapsgeld voor 18 maart over te maken.  Het 

lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,-- per persoon. 

 

Bij een sterfgeval neemt u contact op met onze uitvaartverzorger: 

Van der Zwaag Uitvaartzorg 

Cissy van Marxveldlaan 1, 8453 WB  Oranjewoud                                                                                   

Telefoonnummer: 0513-622 339  

Wilt u gebruik maken van een andere uitvaartverzorger, dan kan dit gevolgen hebben voor de 

ledenkorting. Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur 06-138 631 23. 

 

Algemene informatie: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl 

 

 

http://www.uitvaartverenigingenopsterland.nl/
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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 op 3 maart niet open. 

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

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

Geopend woensdagen:                                

     7  April   2 Juni 

5  Mei    7 Juli 

    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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Door de toenemende drukte en toekomstige 

plannen zijn wij op zoek naar personeel 

voor Eetcafé ‘Gewoon De Brink’ te Bakkeveen. 

 

De volgende vacatures hebben wij beschikbaar: 

➢ Zelfstandig werkende kok 

Ervaring is fijn maar niet een pré. 

Heb jij geen 9 tot 17 uur mentaliteit maar wel 

passie voor koken, stressbestendig, 

kwaliteitsgericht en kun je werken in een klein 

team. Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

➢ Bedienend-/ barpersoneel 

Ervaring is fijn maar niet een pré. 

Vind je het niet erg om te werken als anderen 

vrij zijn, ben je flexibel, collegiaal, sociaal en 

vind je het leuk om gasten een fantastische 

middag/avond te bezorgen en woon je in de 

omgeving van Bakkeveen? 

 

Stuur ons dan een bericht en wij komen graag met 

je in gesprek! 

☎️ 0516-541388   info@cafedebrink.nl 

  

https://cafedebrink.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 
 

Een jaar corona, wat doet het met je? Het geeft 

minder mogelijkheden, maar ook meer rust al 

wordt zoomen en “teamsvergaderen” nu al 

helemaal gewoon. Toch gaat niets boven een life- 

bijeenkomst waar je elkaar echt ziet en ook de 

reacties beter kunt waarnemen. Plannen maken 

geeft hoop voor de toekomst en wat mogelijk is 

moeten we benutten. Fijn dat de outdoor met 

steun van gemeente en SCW de jeugd een paar 

leuke uurtjes heeft kunnen bieden met lasergames 

en bootcamp. Als andere verenigingen leuke 

plannen hebben, meld het dan, misschien kunnen 

we helpen. 

 

Het SCW onderzoekt nu de mogelijkheden voor een 

maandelijkse maaltijd voor ouderen en een 

sport/spelweek in de zomervakantie. De eerste 

stappen zijn gezet. 

 

Activiteiten: 

• Gezond Natuur Wandelen 

Het wandelen op dinsdag mag nog niet, helaas. 

Dat er gewandeld wordt in Bakkeveen is 

dagelijks zichtbaar. Het initiatief van de 

bloeizone “het ommetje” heeft al meer dan 100 

deelnemers. Iedereen kan direct aan beginnen 

via de app van de hersenstichting. Zie de 

website van de bloeizone. 

 

• Filmhuis 

Het filmhuis was weer even in het nieuws in 

het Fryslan-dok programma: Bestormers van 

het vlakke land. Sybrand liet zien hoe de 

filmuitleen werkt. Ook zin in een serie of 

bijzondere film? Neem kontakt op met het 

filmhuis. De uitleen is gratis. 

 

• Energiewijs Bakkeveen 

Er wordt hard gewerkt aan het 

postcoderoosproject. De warmtescanner is 

beschikbaar en er zijn energiecoaches die 

advies kunnen geven. 

 

• Bloeizone 

Er worden druk plannen gemaakt en maar 

weer kijken wat kan en niet kan. De fittesten 

zijn naar het najaar verplaatst. Er was al een 

coronavrij schema gemaakt dus dat moet 

lukken. 

• 30 dagen gezonder 

Voor deze tijd doen we het met het landelijke 

programma 30 dagen gezonder, zie verder in 

de Slûswachter. Ter ondersteuning van dit 

programma proberen we iedere dag een recept 

te plaatsen op de website. Ook andere tips 

kunnen geplaatst worden. Voor oefeningen is 

het leuk om in de kookgidsen te kijken van eet 

je gezond, zie bakkeveen.nl/bloeizone 
 

• Bewegingsgroep 

De bewegingsgroep gaat in contact met 

sportverenigingen en Dundelle bekijken wat er 

voor de jeugd mogelijk is bijv. een sportweek 

in de vakantie. We vragen de verenigingen ook 

zelf met plannen te komen. Gezamenlijk 

kunnen we meer en kunnen we ook 

onderzoeken hoe we de financiering voor 

elkaar krijgen. 

 

• Lezingen/informatie 

Intussen krijgt huisarts Jon Brouwers veel 

verzoeken om lezingen te komen geven. De 

afspraak is dat de huisarts de medische kant 

verzorgt en dat de bloeizone werkgroep 

reageert op de andere verzoeken. Zo komen er 

regelmatig verzoeken om informatie hoe je een 

bloeizone opstart. 

 

• Gouden Turf 

Bloeizone Bakkeveen was een van de 

genomineerden voor de gouden turf, een 

beeldje van een turfsteker dat jaarlijks op 

initiatief van GroenLinks wordt uitgereikt aan 

een vrijwilligersorganisatie in Opsterland. 

Concurrenten waren: Natuurbad Hemrik, de 

bijenbrigade, repaircafé Beetsterzwaag, 

zonnebloem Gorredijk, denktank Terwispel 

(woningbouw).  

Met de bloeizone hebben we een eervolle 

tweede plaats behaald. Er waren ruim 500 

stemmen uitgebracht. Natuurbad Hemrik had 

154 stemmen, Bakkeveen 131. De bedoeling 

van de gouden turf is dat vrijwilligers in het 

zonnetje worden gezet. Met elkaar houden we 

Opsterland leefbaar. 

 

Emy Hoogenboom 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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De gezonde basisschool van de toekomst 
een voorbeeld uit Limburg 

 

In Limburg heeft de provincie vier jaar geleden 

besloten aandacht te geven aan de Blue zone. Heel 

Limburg moet een blue zone worden. Inmiddels is 

er veel bereikt. De overheid, ook zorg en 

woningbouw, proberen meer initiatieven van 

burgers te ondersteunen, vragen wat dorpen nodig 

vinden om leefbaar te worden en te blijven. Er 

wordt heel veel geld in de blue zone gestoken. 

 

Ook het onderwijs wordt gebruikt om de leefstijl 

van kinderen te verbeteren. In een dagblad stond 

een mooi artikel hoe in Landgraaf enkele scholen 

zijn betrokken bij de gezonde basisschool. Het is 

een brede school gestart in 2015. 

 

Dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Als 

school moet je mee willen werken en dat doe je 

alleen als je denkt dat het realistisch is en ook wat 

oplevert. En dat doet het! 

 

De gezonde basisschool is een school waar ieder 

kind de lunch op school krijgt aangeboden. Er 

wordt gekookt en kinderen scheppen de lunch op 

een bordje. Er wordt tijd en aandacht aan eten 

besteed. Na de lunch is er extra tijd voor bewegen 

met behulp van beroepskrachten. Gevolg is dat de 

schooltijd is verlengd. Trakteren met verjaardagen 

is afgeschaft. 

Reacties van ouders:  

• Mijn oudste dochter moest twee weken wennen 

toen ze alleen maar water kreeg, nu is het 

normaal. De jongste eet nu al liever 

komkommer dan chips. 

• Er komen nu tomaatjes en olijven op tafel 

omdat de kinderen dat op school geproefd 

hebben 

• Je hebt ons kerstdiner goed verpest, er deugde 

niets van volgens de kinderen 

 

Uit onderzoek dat het tijdschrift voor geneeskunde 

publiceerde begin februari, blijkt dat de gezonde 

basisschool wat oplevert. Kinderen op de gezonde 

school hebben minder BMI (een maat voor de 

verhouding tussen lengte en gewicht) dan kinderen 

op een vergelijkbare school zonder lunch en 

beweegprogramma.  

 

Bovendien verbeterde de sfeer op de gezonde 

school en er wordt minder gepest. Dit had niemand 

als resultaat verwacht. Wel is duidelijk dat alleen 

meer bewegen niet hetzelfde oplevert. Gezonde 

voeding en bewegen samen zijn belangrijk om 

resultaten te boeken. 

 

Het mooist zou zijn als ook de omgeving minder 

verleidingen verschaft, denk aan de winkels, de 

toegevoegde suikers in alle bewerkte producten, 

waardoor we van jongs af aan zoete producten 

lekker vinden. 

 

Wat kost het? Deels wordt het gesubsidieerd en de 

ouders betalen €1.75 per dag. 

 

Bij de inrichting van scholen moet een keuken 

onderdeel zijn. Er wordt daar gekookt, ook door 

kinderen die daardoor heel veel meekrijgen. 

 

Wat ook bekend is dat, als er niets gebeurt, 60 % 

van de kinderen van nu overgewicht heeft. 

 

In Bakkeveen komt een nieuwe school, volgens de 

huisvestingsplannen van de gemeente al in 2023. 

Laten we kijken of we hier een gezonde school van 

kunnen maken! 
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30 dagen gezonder 
1 t/m 30 maart : doe mee, alleen of met een ander! 

 

Bakkeveen is helemaal in de ban van het 

“ommetje”. Er lopen al 130 mensen met de app 

van de hersenstichting. Ook daarnaast wordt heel 

veel gelopen. Zo zijn er veel initiatieven in 

Nederland om lekker te bewegen. Je voelt je beter 

in je vel zitten, zeker als je zo makkelijk in de 

mooie natuur kunt wandelen. 

 

De GGD Gooi en Vechtstreek is vorig jaar gestart 

met “30 dagen gezonder”, een activiteit die 

mensen uitdaagt zelf te kiezen waar ze voor gaan.  

De stelling is dat je in 30 dagen een andere 

gewoonte kunt aanleren. Kijk op internet bij “30 

dagen gezonder” en je ziet de mogelijkheden. Er is 

een aantal thema’s: 

Aandacht (voor elkaar) 
• Maak iedere dag een praatje als je buiten bent  

• Geef jezelf iedere dag een compliment 

 

 

In beweging  
• Doe mee met het ommetje Bakkeveen (app 

van de hersenstichting), zie 

bakkeveen.nl/bloeizone 

• Wandel of fiets iedere dag een half uurtje 

• Doe mee met “Nederland in beweging’, het 

dagelijkse programma van Olga Commandeur 

• Loop wat vaker de trap op en af 

• Werk in de tuin, er is altijd wat te doen 

Gezond eten en drinken 
• Drink iedere dag een liter water, vul ’s morgens 

een literfles 

• Laat zoetigheid staan 

• Eet 2 à 3 maal per week vegetarisch met veel 

groenten 

• Zoek recepten bij het voedingscentrum 

• Elke dag een nieuw recept op bakkeveen.nl 

Je kunt starten wanneer je wilt 

Kies de uitdaging die bij jouw past ! 
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Help jij mee het Beweegteam te bevrijden?!  

beweegteamopsterland.nl 

 
 

In deze tijd is het van groot belang dat we niet stil 

blijven zitten met z’n allen. Leerkrachten en 

kinderen niet maar ook ouders niet. Vandaar dat 

wij als Beweegteam de afgelopen weken achter de 

schermen erg druk zijn geweest met het 

ontwikkelen van een spel voor jong en oud, dat je 

kan spelen in je eigen dorp! Seppo!  

 

Het is een actief spel met een digitale kwinkslag 

waarin je door middel van het lopen van een route 

door jouw dorp en het uitvoeren van 

beweegopdrachten, raadsels en puzzels kan helpen 

om het Beweegteam te bevrijden!  

 

Wat gaan we doen?  

Seppo is een spel met een verhaal waarbij je door 

middel van GPS signalen te gebruiken, een route 

loopt waarbij je onderweg opdrachten uitvoert. Je 

kunt het spel spelen via play.seppo.io  

Voor wie?  

Ouders, pakes, beppes, leerkrachten en kinderen. 

Dus neem ze mee en ga samen op pad (groep 7 & 

8 leerlingen mogen ook zelfstandig lopen).  

Wanneer is het?  

Je kan het vanaf nu gaan spelen, er is geen limiet 

of tijd gekoppeld aan het spel. Je kan zelfs het spel 

spreiden over een aantal dagen zolang je de eigen 

spelerscode goed onthoudt. Hier log je namelijk op 

een later moment weer mee in. De spelerscode 

komt in beeld nadat je bent ingelogd.  

Waar is het?  

We hebben in de 12 grootste dorpen een route 

uitgezet die je kan lopen/spelen. Ieder dorp heeft 

een start en eindpunt wat redelijk dicht bij elkaar 

ligt.  

Wat heb je nodig?  

Een goed opgeladen mobiele telefoon, met internet 

en de mogelijkheid om de hele tijd GPS aan te 

hebben. Je legt de route lopend af, goede 

loopschoenen zijn daarom ook handig.  

Hoe lang duurt het spel?  

Elke route is gemiddeld zo’n 3,5 km lang, om het 

spel in één keer uit te spelen ben je ongeveer 75 

minuten aan het spelen/lopen.  

Hoe werkt de puntentelling?  

Er worden punten uitgedeeld als je de route loopt, 

de opdrachten uitvoert en goed je best doet. Hoe 

meer opdrachten je goed uitvoert hoe meer 

punten. Er zijn 10 opdrachten. Per dorp wordt er 

een klassement bij gehouden waarin de 

puntentotalen staan van deelnemers die het spel 

gespeeld hebben.  

Hoe start ik een spel?  

Ga naar play.seppo.io en voer de pincode in. Voor 

Bakkeveen is dat 74E56D. Het startpunt is al roze 

gekleurd en kun je daarmee overal openen. De 

overige punten zijn grijs, daar moet je eerst naar 

toe lopen om de opdracht te kunnen openen. 

Luister goed naar de aanwijzingen die worden 

gegeven en begin je zoektocht naar ons!!!  

 

Speel het spel niet in grote groepen maar juist met 

z’n tweeën of drieën.  
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Duofiets 

 

Zaterdag 20 maart a.s wordt de duofiets voor 

Bakkeveen, overhandigt aan het dorp bij Meinsma 

Fietsen, Duerswald 8, Wijnjewoude. 

  

De aanschaf van de duofiets is mogelijk gemaakt 

door bijdragen beschikbaar gesteld door:  

• PostcodeLoterij Buurtfonds,  

• Vlooienmarkt-Bakkeveen,  

• Dorpsbudget en  

• Iepen Mienskipsfuns.  

De begeleiding van de aanschaf is verzorgd door 

Meinsma Fietsen. 

 

Een duofiets is een fiets waar je met zijn tweeën 

naast elkaar op kunt zitten. Vooral bedoelt voor 

Bakkefeansters die niet meer in staat zijn 

zelfstandig te fietsen, toch op een fietstochtje mee 

te nemen. De fiets heeft trapondersteuning zodat 

het niet te zwaar is voor de begeleider als die 

alleen trapt. De fiets kan niet omvallen en is 

voorzien van allerlei hulpmiddelen, zoals een 

heupgordel, draaibare stoel, armleuning en tussen 

de twee berijders is een tussenscherm geplaatst, 

zodat er coronaveilig gefietst kan worden. 

 

De fiets is gestald en te reserveren via 

dagbesteding de Scheperij, Mjûmsterwei 37, 

Bakkefean, tel 06-45238766 en/of 

duofietsbakkeveen@gmail.com . De fiets is, in 

principe, het gehele jaar gratis te gebruiken. 

 

Samen genieten op de fiets. Dat gun je toch 

iedereen? Daarom zijn we tevens op zoek naar 

Fietsmaatjes, daarmee willen we het voor iedereen 

mogelijk maken een fietstocht te maken, door 

vrijwilligers te koppelen aan Bakkefeansters die 

niet meer zelfstandig kunnen fietsen. Fietsmaatjes 

kunnen bij het reserveeradres hun beschikbaarheid 

opgeven. 

 

Verdere ontwikkelingen op www.bakkeveen.nl  

 

Namens Bloeizone Bakkeveen,  

Frans Mulder 

 

  

mailto:duofietsbakkeveen@gmail.com
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Werkgroep Energiewijs Bakkeveen 
 

Inventarisatie zonnepanelen op woningen en 

bedrijfsgebouwen  

 

Leden van de Werkgroep Energiewijs Bakkeveen 

gaan in maart 2021 in beeld brengen op hoeveel 

woningen en bedrijfsdaken in Bakkeveen 

zonnepanelen liggen, en hoeveel dat er zijn. De 

optelling van al die afzonderlijke gegevens zal een 

beeld geven hoever Bakkeveen in maart 2021 

gevorderd is met de vervanging van fossiele 

energie door direct in het dorp opgewekte zonne-

energie.  

 

Het gaat om een globaal beeld, zodat we bij 

herhaling van de inventarisatie na bijvoorbeeld 

twee jaar we kunnen vaststelling hoe groot de 

toename is van het gebruik van met zonnepanelen 

opgewekte energie. De overzichten die we maken 

zullen niet naar afzonderlijke straten of woningen 

herleid kunnen worden. 

 

Dus wees niet verbaasd, wanneer er binnenkort 

een medebewoner van Bakkeveen bij U voor de 

deur wat aantekeningen maakt op een papiertje, of 

wat getallen invoert in een smartphone of en 

laptop. Bejegen hem of haar vriendelijk en jaag 

hem of haar niet weg. Het gemaakte overzicht 

zullen we in de volgende Slûswachter trachten te 

produceren. 

 

We zullen de gegevens gebruiken bij het maken 

van plannen om het gebruik van fossiele energie 

op lokaal niveau verder terug te brengen. De 

Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen 

verwacht binnenkort te kunnen aankondigen op 

welke termijn een eerste postcoderoosproject zal 

kunnen worden gerealiseerd.  

Op de dag waarop de kopie voor de Slûswachter 

moet worden ingeleverd is de Ministeriële Regeling 

voor Verstrekking van Subsidies voor het Lokaal en 

Gezamenlijk Opwekken van hernieuwbare 

elektriciteit gepubliceerd. We staan klaar om de 

subsidieaanvraag in te dienen. Daarmee hopen ook 

middelen te kunnen verwerven, waarmee we 

vervolgprojecten kunnen starten. 

 

Fred Hoogenboom 
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Doarpstún nieuws 
maart 2021 

 

Sta je de ene week nog bij min 11 op het ijs en in 

de sneeuw. Zo is het een week later 15 graden 

boven nul. Een groot verschil in temperatuur en 

dat laat de natuur nu ook wel zien. 

Sneeuwklokje, krokussen en narcissen bloeien 

volop in plantsoenen en tuinen. De vogels zijn al 

opzoek naar een plek om hun nest te maken. 

Kortom het voorjaar is in aantocht en de tuin 

vraagt nu ook om aandacht. 

 

Een perenboom voor een toffe Peer 

De Doarpstún heeft 20 februari bijna 100 

perenbomen uitgedeeld aan de 

basisschoolkinderen. Dit betekent dat er in en rond 

Bakkeveen nu 250 perenbomen zijn geplant. Ook 

de stoepplantjes poster werd graag in ontvangst 

genomen en wij zullen binnenkort de eerste 

plantennamen wel zien verschijnen op de straat. Al 

met al mogen wij terugkijken op een geslaagde 

actie. 

 

Herinrichten van het groen in uw straat 

Er is een mogelijkheid om de beplanting in uw 

straat of buurt opnieuw in te richten. 

Voor een aantal straten hebben wij overleg gehad 

met de gemeente en zij staan positief tegenover 

onze actie tot meer groen en bloei in de straat. Wij 

gaan de bewoners van deze straten actief 

benaderen voor hun medewerking om tot de 

uitvoering en het onderhoud te komen. Het gaat 

hier in eerste instantie om de volgende straten, 

Tsjerkewâl, Ecofeen en de Burmanialaan. 

 

Tuintips 

Nu de temperatuur weer stijgt en het weer de tijd 

om de tuin lente klaar te maken. Het gazon kan 

weer worden belucht door het te verticuteren. 

Hiermee haal je het mos en de viltlaag uit het 

gazon. Zaai de kale plekken bij met graszaad en 

strooi een stikstofhoudende meststof. Als het na 

deze werkzaamheden niet gaat regenen zorg dan, 

als je graszaad hebt gezaaid voor voldoende water. 

 

Het eerste onkruid wat nu in de borders gaat 

groeien kun je er gemakkelijk met wortel en al 

uittrekken. Zo voorkom je dat het in bloei komt en 

het weer zaad gaat vormen. Schoffel zo weinig 

mogelijk zodat de planten goed uitkunnen groeien 

en de bodem bedekken. Dit geeft onkruid minder 

kans. 

 

Heesters die na juni bloeien kunt u alvast gaan 

snoeien. Knip deze heesters zover mogelijk terug 

voor een overvloedige bloei in de zomer. Heester 

die voor juni bloeien snoeit je direct na de bloei. Er 

worden dan weer scheuten gevormd waarop ze in 

het volgende jaar weer gaan bloeien. Strooi na de 

eerste werkzaamheden in de tuin ook eens een 

samengestelde meststof tussen de heesters en de 

vaste planten voor een betere groei en bloei van de 

planten.  

 

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  

  

mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

Jeugd sponsoractie van de Poiesz 

Dit jaar mogen we weer meedoen met de jeugd 

sponsoractie van de Poiesz. Omdat het niet 

mogelijk is in de winkel reclame te maken en 

zoveel mogelijk munten in de buis voor de 

tennis te krijgen hebben we dit jaar een aantal 

filmpjes gemaakt (met dank aan Ineke Boelens). 

Verzamel de munten, dan verzamelt de 

jeugd de ballen!  

Met de opbrengst van de actie kunnen we leuke 

activiteiten voor de jeugd organiseren.  

 

De filmpjes zijn te vinden op Facebook en 

Bakkeveen.nl 

Nieuwe regels voor buitensport vanuit de 

gemeente Opsterland 

Op dit moment geldt er een uitzondering voor 

kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij 

mogen in teamverband buiten sporten en 

onderling wedstrijden spelen met teams van de 

eigen club.  

Vanaf 3 maart wordt deze uitzondering 

verruimd:  

• Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen 

onder dezelfde voorwaarden ook sporten, 

echter alleen bij erkende 

sportaccommodaties en sportlocaties. Wel 

onder herkenbare begeleiding. 

Voorzitter    Bas Brouwer  Merskekamp 36  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Nynke de Jong Lange Singel 15  

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma Boskkamp 33  

Kantinebeheer Janneke Russchen Tsjerkewal 23B  

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  0516-858354 

Jeugdcommissie    ledenadministratie 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7  @ltcdundelle.nl 
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• Er wordt geen competitie gespeeld; 

• De sporters hoeven onderling geen 1,5 

meter te bewaren; (De vrijstelling geldt 

alleen voor zover de sport niet beoefend kan 

worden met inachtneming van de veilige 

afstand en alleen tijdens het beoefenen van 

de sport) 

• Mensen met klachten die kunnen wijzen op 

corona blijven thuis. 

 

Wanneer is de baan klaar? 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het 

klaarmaken van de baan voor een nieuw 

tennisseizoen. Omdat we afhankelijk zijn van het 

weer (voorspelde vorst) is het op dit moment 

nog niet duidelijk wanneer we weer kunnen 

tennissen.  

We zullen zo snel mogelijk iedereen op de 

hoogte houden wanneer de baan weer 

bespeelbaar is.  

Ook niet leden kunnen de baan reserveren 

via VCL@dundelle.nl 

 

Voorjaarscompetitie uitgesteld 

Een vijftal teams van de senioren en 3 

jeugdteams hebben zich opgegeven voor de 

voorjaarscompetitie. Kortgeleden werd bekend 

dat de KNLTB de voorjaarscompetitie voorlopig 

tot mei heeft uitgesteld.  

 

Activiteiten voor de Jeugd 

Omdat de jeugd wel mag tennissen gaan we 

binnenkort activiteiten voor de jeugd 

organiseren. We houden jullie op de hoogte! 

 

We hopen elkaar snel weer te kunnen zien op de 

baan. Blijf gezond!  

 

Hieronder: Foto’s van “the making of 

the movie”  
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             Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 0516-541777 

Weer naar school! 
 
Na weken thuisonderwijs konden de leerlingen eindelijk weer naar school. Het was een 
bijzondere eerste week, want er lag ook nog een dik pak sneeuw. 
De leerlingen waren blij elkaar en de leerkrachten weer te zien. Naast dat iedereen weer 
‘gewoon’ les kreeg van juf of meester, hebben de leerlingen ook heerlijk met elkaar in de 
sneeuw gespeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Trots op alle leerlingen! 
 
Wat een onrustige tijd voor alle leerlingen. Voor de 2e keer thuis aan het werk, online 
lessen volgen, het viel allemaal niet mee. Wij willen via deze weg nogmaals zeggen dat 
we trots zijn op alle leerlingen. Jullie zijn toppers en we hopen dat we de komende 
maanden weer met elkaar en van elkaar kunnen leren op school.  
 
 
 
 

De Oanrin, de scho  ol die er toe doet! 
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Weer naar school 

 
In de laatste week van de lockdown kregen alle kinderen, heel lief, een 

ontbijtje thuisbezorgd door de oudercommissie. Dit werd zeer gewaardeerd. 

Wat ook zeer gewaardeerd werd, is dat de manager van de Poeisz bij 

de bestelling van de ontbijtjes spontaan zei: ‘Wat een leuk idee, wij 

sponsoren dit.’  
De ontbijtjes werden woensdag 3 februari tussen 7.30 en 8.30 uur 

bezorgd door de 

oudercommissieleden en 

enkele juffen. Dit was best nog een hele klus, want dan 

merk je dat de kinderen van onze school uit een groot 

gebied komen: van De Wilp naar Wijnjewoude en van 

Zevenhuizen naar Siegerswoude. Maar het is gelukt 

zoals jullie hiernaast kunnen zien. Tycho en Djeany uit 

Siegerswoude zitten heerlijk te genieten van hun 

croissantje. 

 
De kinderen zijn vanaf 8 februari weer naar school. Wij 

waren erg blij ze allemaal weer in goede gezondheid te 

zien en konden ook merken dat er thuis keihard was 

gewerkt door de kinderen samen met hun ouders. De 

kinderen van groep 3 waren nog maar net terug op 

school, of ze haalden allemaal hun letterdiploma. Ze vierden dit met een letterfeest. Er was een 

letterspeurtocht, letterbingo, zelfgemaakte medailles en natuurlijk een daverend applaus voor 

deze grote prestatie. 

 

 
 
‘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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Outdoor en Corona 
 

De corona maatregelen treft ons bedrijf nu al een 

jaar. Een jaar waar veel onzekerheid was en nog 

steeds is. Wat missen wij de groepen, de 

gezelligheid, de energie. 

 

Maar wisten jullie dat wij nu wel weer 

groepen jongeren tot 27 jaar mogen 

ontvangen? 

Dat je jouw verjaardagsfeest bijvoorbeeld met 

sportieve activiteiten kunt vieren? Heerlijk met 

elkaar lasergamen, boogschieten of Wie is de Mol 

spelen. Het kan en mag dus! 

Ook voor scholen kunnen wij sport en 

spelactiviteiten organiseren. Indien gewenst komen 

we graag naar scholen in andere dorpen toe, zodat 

onnodig reizen wordt voorkomen. 

 

Het kan, het mag, laten we met elkaar weer 

sportief genieten! 

 

Voor reserveren of informatie mail naar : 

info@outdoorbakkeveen.nl of bel 06-49893506

 

  

mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
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Sporten in Corona tijd bij  

Survival Bakkeveen  

en  

Outdoor Bakkeveen 
 

Dat sporten goed is voor lichaam en 

geest, dat weten we allemaal. 
Helaas worden door de coronaregels nogal wat 

beperking opgelegd m.b.t. sporten.   

Gelukkig wordt er bij Survival Bakkeveen en 

Outdoor Bakkeveen altijd buiten gesport. Het hele 

jaar door, in weer en wind…. 

En met wat aanpassingen en in tweetallen mag er 

nu ook door worden gesport in het trainingsbos 

naast Kleasterkamp. De leden zijn hier ook super 

blij mee en de opkomst blijft hierdoor ook goed. 

 

“Wat doen jullie daar nu eigenlijk in het bos?”  : 

wordt ons regelmatig door een voorbijganger 

gevraagd. Normaal nodigden wij diegene uit om 

een kijkje te komen nemen. Nu wordt op afstand 

uitleg gegeven….. 

 

De jeugd heeft op maandag en woensdag 

survivalrun training. Na een warming-up met 

hardlopen en losdraaien van de spieren wordt er 

druk geoefend in de hindernissen. Touwen, netten, 

balken, er zijn allerlei hindernissen om iedereen uit 

te dagen. Survival is goed voor je hele lichaam, 

zelfvertrouwen en motoriek. 

En ja, je wordt er sterk van 😊 

 

Na de jeugd komen de volwassenen trainen, 

zij trainen op maandagavond en 

woensdagavond.  In alle leeftijden en uit vele 

dorpen komen ze om voor survivalrun te komen 

trainen. Helaas zijn er nu geen wedstrijden 

waardoor de uitdaging meer bij jezelf komt te 

liggen. De hindernis net wat sneller nemen, het 

rondje iets harder lopen enz.  Wil je even iets 

anders, kun je trainen in de Outdoor fitness hoek. 

Halters, battlerope, wallball, allerlei 

krachtoefeningen kun je daar doen. 

 

  

Op dinsdagavond en vrijdagochtend is de 

Outdoor Fitness groep.  

Van 16-65 jaar komt langs om te werken aan 

conditie en kracht. Trekkerbanden omrollen, 

hardlopen, gewichttraining, grondoefeningen, van 

alles komt voorbij. Je kunt het zo gek niet 

bedenken of je zult je spieren erdoor gaan 

voelen.  Momenteel mag dat in tweetallen. Helaas 

niet zo gezellig als anders, maar we gaan er vanuit 

dat dit snel weer in een groep bij elkaar mag. 

 

En dan de vrijdagochtend is er Wandel Extra 

Fit. Dit is geschikt voor alle leeftijden. Je gaat in 

stevig tempo wandelen met ondertussen allerlei 

oefeningen. Het is te vergelijken met Power Walk, 

alleen hebben wij er nog allerlei materialen bij die 

je kunt gebruiken, zoals gewichten, steps en 

loopladders. 

 

Heb je ook zin gekregen om eens een keer mee toe 

doen? Neem dan contact op voor een gratis 

proefles en kijk welke sportles het beste bij jou 

past. 

Sportieve groet,  

Survival Bakkeveen & Outdoor Bakkeveen 

 

Voor informatie of vragen: 

info@outdoorbakkeveen.nl of bel 06-49893506 

   

mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
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Survival en Jeugdsponsoractie 
 

De jeugd van Survival Bakkeveen mag dit jaar 

weer meedoen met de Jeugd Sponsoractie van de 

Poiesz. Een fantastische actie! 

De munten die in de koker van Survival Bakkeveen 

komen worden in April omgezet in een bedrag. Hoe 

meer munten, hoe hoger het bedrag. 

 

Voor het gespaarde bedrag willen we graag nieuwe 

jeugdhindernissen maken. 

Doordat alles in natuurlijke materialen gebouwd 

wordt en het altijd buiten staat moet er regelmatig 

iets vervangen worden. Dit is behoorlijk kostbaar…. 

Wij hopen op uw 

steun en op vele 

munten, zodat de 

jeugd buiten kan 

blijven sporten! 
 

Alvast bedankt 

namens de jeugd van 

Survival Bakkeveen 
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Natoer Nijs 
Februari 2021 

 

 

En dan wil je het hebben over vogels die het in de 

winter met veel ijs moeilijk hebben, om na een 

week te constateren dat er opeens overal zang en 

balts heerst. Het kan verkeren. Eerst maar even 

over de korte, maar strenge winterse periode. 

Opvallend is het grote aantal meldingen van 

Houtsnippen en Watersnippen. Verder toch ook 

dode IJsvogels, Reigers en eendensoorten. Ik denk 

dat vooral IJsvogel en Houtsnip een flinke tik 

hebben gekregen. Diverse mensen gaven foto’s 

door met o.a. Houtsnip, Putter, Ooievaar, Keep, 

Groene Specht. Van al deze soorten is een (korte) 

opmerking te schrijven.  

 

Houtsnip, Watersnip en Bokje: Drie soorten 

snip, waarvan de laatste zeldzaam is, maar in 

winterse omstandigheden opeens verschijnt langs 

een slootrand of roetmoerasje. Een zeer 

geheimzinnig vogeltje, dat eigenlijk pas opvliegt 

als je er bijna op staat! Bokje is een vrij zeldzame 

doortrekker en wintergast in drassig terrein. Is de 

kleinste van de drie met een kortere snavel dan 

Watersnip. Bovendien vliegt de vogel “lui” op om 

snel weer te dalen, meestal zonder geluid te 

maken.  

De Watersnip daarentegen vliegt met veel 

misbaar hoog weg. Deze is (was) vrij algemeen, 

maar is de laatste jaren als broedvogel 

gedecimeerd. Vroegere controleurs van 

weidevogels stuitten herhaaldelijk op een 

opvliegende Watersnip. Dit kan nog in de trektijd, 

maar als broedvogel nauwelijks meer. 

  

 
Houtsnip 

 

De Houtsnip is de grootste van de drie. Is een 

Bosvogel en wordt pas herkend als ie met veel 
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misbaar vlakbij uit de bosjes vliegt. Je ziet dan een 

bruine vogel ter grootte van een gaai. De Houtsnip 

is broedvogel in klein aantal en wordt pas actief 

tegen de schemer. De baltsvlucht is prachtig om te 

zien. En “kwiepende” en “knorrende” roep tijdens 

de vlucht. Deze winter zijn er veel meldingen van 

vogels die hun foerageergebieden hebben verlaten, 

domweg omdat er geen voedsel meer te vinden 

was. Die lange snavel moet in een modderige 

bodem en tja, die is er niet met stevige vorst. Je 

ziet ze dan soms gewoon in je tuin scharrelen naar 

wat eetbaars. 

 

IJsvogels werden o.a. gezien langs het 

Koningsdiep, die gedeeltelijk nog open lag. Om de 

vogels die er zaten, zoals Wintertaling, Krakeend, 

Wilde Eend, Kuifeend, Brilduiker, Dodaars, Reigers 

en Aalscholvers niet te verstoren heb ik vanaf het 

dammetje aan de Beakendyk gekeken (met 

uiteraard mijn verrekijker). Er hangen ook 

roofvogels rond. Buizerd om een dode eend op te 

eten, of Havik om een eend te pakken. Tja, de een 

zijn dood….  

 

Minder opvallend zijn de kleine bosvogeltjes, als 

Goudhaan, Mezen, als Matkop, Kuifmees en Zwarte 

Mees, die vrijwel niet op onze voederplekken 

verschijnen. Winterkoning en nu ook een enkele 

Roodborsttapuit, die opvallend nu ook de winter 

lijkt te trotseren, zijn ook gevoelig voor een 

strenge winter. 

  

Lente:   

Meteen als het zachter wordt, zie je veel activiteit 

in zang, balts en ook hoge wegtrek. Op Allardsoog 

eind februari alweer zang van Zanglijster, Grote 

Lijster, Geelgors, Boomleeuwerik, Mezen, Vinken, 

Groenling, Roodborst enz. Het kan dus verkeren. 

Dit is Nederland. Een temperatuursverschil van 

meer dan twintig graden hoort daarbij. 

 

Waarnemingen   

 

Vogels 

• Een Ooievaar laat zich weer zien op het 

gebied Mandeleijen.  

• Nog steeds worden af en toe twee 

Kraanvogels gemeld langs de Nijefeansterwei 

of bij de Duurswouderheide.  

• Baltsende en roepende Groene Spechten zijn 

op meerdere plekken gemeld. Dit is de tijd om 

vast te stellen hoeveel er hier zijn, dat geldt 

ook voor de andere spechten. 

• Een groep van 28 Wilde Zwanen trok in de 

vroege ochtend van 19 februari over ons dorp 

naar noordoost. Ook veel Ganzen en Kieviten 

vliegen momenteel hoog naar noordelijke 

regio’s.  

 

Groene Specht 

 

• De Trek van Veldleeuwerik en ook 

Boomleeuwerik komt langzaam op gang. Ook 

Witte Kwikstaarten zijn hier en daar al 

aanwezig.  

• Let de komende weken op trek. Zelfs de eerste 

Boerenzwaluw is met deze omstandigheden 

niet uit te sluiten….(maar maakt nog geen 

zomer). 

 

 

Wilde Zwaan 

 

 

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 
 

Nog altijd is het niet mogelijk lezingen, excursies 

of cursussen te organiseren. Een jaarvergadering 

zit er voorlopig ook niet in. Toch gebeurt er nog 

wel wat! We houden u graag op de hoogte.  

 

Nestkasten  

Vrijwilligers van de Natuerferiening hebben de 50 

nestkasten die de gemeente ons ter beschikking 

heeft gesteld (grote kasten, houtkleurig) opnieuw 

opgehangen, na herstel (door Maatwerk) van de 

beschadigde exemplaren. Dat herstel heeft de 

gemeente gefinancierd. Er waren er ook nogal wat 

verloren gegaan: van de boom gewaaid, en niet 

altijd teruggevonden. De gemeente heeft het weer 

aangevuld tot het aantal van 50 gemeentekasten, 

die nu veel steviger zijn afgewerkt. Deze kasten 

zijn opgehangen aan de Nijefeansterwei en de Nije 

Drintse Wei.  
 

 

De 100 kleine kastjes van de Natuerferiening zelf 

(kleine kastjes, witte streep langs het dakje, 

verder donkergroen geverfd) zijn zaterdag de 27e 

februari geïnspecteerd en schoongemaakt. Weer 

een flinke klus voor de vrijwilligers van de 

Natuerferiening!  
 

 

Deze kastjes hebben de winter en de stormwinden 

allemaal prima overleefd. In veel nestkasten bleek 

gebroed te zijn: het bezettingspercentage was 

ruim 80%! Pimpelmezen, koolmezen en langs de 

Nijfeansterwei ook wel de boomklever hadden er 

gebruik van gemaakt. Bij verschillende kastjes is 

gezien dat spechten hebben geprobeerd het gat te 

vergroten.  
 

We hopen nu dat de gemeente de bermen bij deze 

nestkastjes ook werkelijk minder zal maaien, zodat 

de vogels ook nog voldoende insecten kunnen 

vinden om zich mee te voeden als het 

rupsenseizoen over is.  

 

 

 
Bevestiging korf aan paal 

Eendenkorven 

Maandag 22 februari zijn vier eendenkorven 

geplaatst in de Bakkeveenster Vaart, bij de 

Houtwal. Dat was een klus waarbij professionele 

hulp en professioneel materiaal nodig was. 

Macadam stelde een vlot ter beschikking, dat aan 

de Houtwal te water werd gelaten en langs de 

Houtwal, jagend, door Jan Hendriks naar de juiste 

plek werd gesleept. Vanaf het vlot werden diepe 

gaten uitgespoten, zodat de lange houten palen 

stevig en diep stonden in de vaart. Aan de wal 

werden de korven aan de palen bevestigd. Twee 

manden zijn gevlochten van vlas en riet en twee 

gevlochten van wilgentenen. We zijn benieuwd in 

welke korven de eenden het eerst gaan nestelen!  

 

De eendenstand gaat helaas ook achteruit, zoals 

zoveel vogelsoorten. Het gaat vooral om het 

voedsel voor deze vogels: daarvoor is plantengroei 

en kroos nodig in schoon water. Daar heeft de 

Natuerferiening op zichzelf weinig invloed op. Maar 

goede nestgelegenheid helpt toch hopelijk ook.  

 

De natuurgebieden rond het dorp  

In de natuurgebieden is het druk. Niet alleen 

komen er veel meer mensen naartoe om te 

genieten van de frisse wind, het buiten zijn, en de 

landschappelijk fraaie natuur, nu veel anders niet 

mogelijk is. Wij gunnen dat iedereen, van harte. 

Hoe meer mensen de natuur waarderen hoe beter. 

Niet iedereen weet echter hoe belangrijk het is om 

op de paden te blijven en de hond aangelijnd te 

houden. Er vindt daardoor helaas wel veel meer 

verstoring plaats dan nodig is.   

 
De eerste korf staat 
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Activiteiten StaatsBosBeheer 

Achter de Stripe is StaatsBosBeheer bezig met 

werkzaamheden: er worden poelen uitgegraven en 

vergroot, met schuin aflopende oevers om 

verschillende plantensoorten een kans te geven 

(biodiversiteit). Verschillende mate van vochtigheid 

biedt verschillende soorten hun gewenste biotoop.  

Het kwelwater aldaar wordt nu vastgehouden. Dat 

is heel schoon water dat bijdraagt aan gezonde 

bodem en gezonde plantengroei. De waterafvoer is 

deels verplaatst en wordt onder een voetpad door 

geleid. Er zijn veel bomen gekapt. Helaas is het 

natuurlijke profiel van de flank van het 

Koningsdiep aldaar wat afgevlakt. 

   

De werkzaamheden brengen onvermijdelijk veel 

verstoring in het gebied aldaar, maar wij hebben 

goede hoop op niet alleen herstel. Ook is er goede 

kans op verbetering van de biotoop (vochtiger 

bodem, kwelwater, poelen met helling erlangs, 

jong nieuw loofbos) en verfraaiing van het 

landschappelijke aanzien in het gebied.  

 

StaatsBosBeheer heeft al ver voor aanvang van de 

werkzaamheden over deze plannen overlegd met 

de Natuerferiening en ons goed op de hoogte 

gehouden.  

Voor informatie van Staatsbosbeheer hierover zie 

www.fryslan.frl/beleidsthemas/gebiedsontwikkeling

sprojecten_3553/item/koningsdiep_1846.html#Ou

de%20Bosch 

 

Duurswouder Heide   

Op de Duurswouderheide wordt, net als vorig jaar, 

een deel van de zuidwest kant van de heide 

afgesloten van begin maart tot ongeveer 

september/oktober. Dit wordt gedaan om rust te 

bieden aan (kwetsbare) soorten tijdens de periode 

van voorplanting daar verblijven. 

Helaas heeft de letterzetterflink toegeslagen in het 

bos bij de Duurswouderheide. Daar zal in de 

toekomst wel gekapt moeten worden. Via 

onderstaande link geeft Staatsbosbeheer meer 

uitleg over de letterzetter en de gevolgen.  

www.boswachtersblog.nl/fryslan/2020/10/12/de-

sparrenbossen-in-zuidoost-friesland-hebben-het-

zwaar/ 

  

Bakkeveenster Heide 

In de Bakkeveenster heide wordt door It Fryske 

Gea ook groot werk verricht. Er is onder andere 

grond afgeschraapt ten behoeve van meer ruimte 

voor zandverstuivingen. Hierover hebben wij 

contact gehad met It Fryske Gea. Wij waren 

bezorgd over het ‘bodemarchief’ aldaar: delen van 

het gebied zijn mogelijk archeologisch van belang 

vanwege vermoedelijke bewoning in de steentijd 

en later in de Middeleeuwen. Er is ons verzekerd 

dat er zorgvuldig is gewerkt met een graafmachine 

met draaibare kop, die het bodemprofiel goed 

volgde. Er zou niets/weinig van het bodemarchief 

verwijderd zijn. 

Het afsluiten van het sluippad bij de Slotleane door 

het zgn “kerstbomenbos” (houtkap met 

achterlating van de bomen, je kunt er nu niet meer 

door) is gebeurd om mensen te ontmoedigen 

aldaar het bos te betreden. Dit gedeelte is niet 

bedoeld voor recreatie, het is een van de weinige 

rustgebieden in onze omgeving. Verstoring aldaar 

moet geweerd worden. 

 

Bomenbeleidsplan 

Het bomenbeleidsplan van de gemeente ligt 

volledig stil. De gemeente heeft (schriftelijk, in het 

plan en toen het in de raad werd besproken) 

aangekondigd dat het plan met de verschillende 

dorpen afzonderlijk zou worden uitgewerkt. Bij 

navraag blijkt echter dat er nog niemand ten huize 

van de gemeente is aangewezen om zich hier 

verder mee bezig te houden. Er gebeurt dus niets, 

dat vinden we erg jammer.  

 

Bomen bij de Dúndelle  

Toen het grote plein werd aangelegd zijn er veel 

bomen gekapt, om ruimte te maken voor de 

rommelmarkt en andere evenementen. Dit tot 

verdriet van de Natuerferiening; dat hebben wij de 

gemeente duidelijk laten weten. Er werd beloofd 

dat er volledige herplant zou plaatsvinden. Bij de 

opening van het plein door de wethouder was er 

immers nog niet één boom bijgeplant. Pas na ons 

aandringen heeft de gemeente na deze kaalslag 25 

bomen bijgeplant, voornamelijk langs de 

Mjûmsterwei. Vier van deze bomen zijn niet 

aangeslagen. De Natuerferiening heeft de 

gemeente hierop geattendeerd. Er is ons verzekerd 

dat de gemeente altijd bomen bijplant als 

exemplaren niet aanslaan; binnenkort zal men de 

bomen inspecteren en evt. zal er worden 

bijgeplant. Wij houden het in de gaten.  

  

http://www.fryslan.frl/beleidsthemas/gebiedsontwikkelingsprojecten_3553/item/koningsdiep_1846.html#Oude%20Bosch
http://www.fryslan.frl/beleidsthemas/gebiedsontwikkelingsprojecten_3553/item/koningsdiep_1846.html#Oude%20Bosch
http://www.fryslan.frl/beleidsthemas/gebiedsontwikkelingsprojecten_3553/item/koningsdiep_1846.html#Oude%20Bosch
http://www.boswachtersblog.nl/fryslan/2020/10/12/de-sparrenbossen-in-zuidoost-friesland-hebben-het-zwaar/
http://www.boswachtersblog.nl/fryslan/2020/10/12/de-sparrenbossen-in-zuidoost-friesland-hebben-het-zwaar/
http://www.boswachtersblog.nl/fryslan/2020/10/12/de-sparrenbossen-in-zuidoost-friesland-hebben-het-zwaar/


 

44 

 

 

  



 

45 

Oude houtwallen in de bebouwde kom   

Deze overblijfselen van het vroegere Bakkeveen, 

die een plek bieden aan veel vogels, planten en 

insecten dreigen te verworden tot een vrijplaats 

voor rommel. Deze boomwallen zijn nog relicten 

van de dorpsstructuur die ooit is aangelegd door 

de bewoners van het Blauwhûs, nu de Slotplaats. 

Het zijn eigenlijk cultuurhistorische monumenten!  

In een oude boomwal tussen Blauwhûs en Greate 

Kamp was de verwaarlozing wel heel duidelijk, 

jammer genoeg. Er is daar onlangs ook veel 

weggekapt, vooral elzen. Helaas zo laag bij de 

grond dat het onwaarschijnlijk is dat ze opnieuw 

gaan uitlopen. De Natuerferiening gaat zich 

inspannen voor herplant, met Els, Gelderse Roos of 

Vlier. Soorten die passend zijn in een boomwal. 

 

 

 

  

  

Kap tot dicht bij de grond; hierdoor onwaarschijnlijk dat de stammetjes weer uit gaan lopen 

tot bomen  
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Officieel gecertificeerd Opleidingsbedrijf  

 
Vanaf nu is v.v. Bakkeveen officieel gecertificeerd als SBB erkend 

leerbedrijf. Dit betekent o.a. dat we MBO studenten van bijvoorbeeld 

de opleiding Sport en Bewegen een stage plaats kunnen bieden.  

 

Dus, ben je voor seizoen 2021-2022 nog op zoek naar een 

stageplaats? 

 

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden! 

 

Voetballen in Corona tijd 
 

Omdat de competitie al maanden stil ligt vanwege het 

coronavirus heeft v.v. Bakkeveen een aantal vervangende 

activiteiten georganiseerd voor de jeugd.  

 

Onder andere het 3 tegen 3 toernooi, waarbij in elke 

leeftijdscategorie een mooie beker te winnen was.   

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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Onze eigen Euro 2020 met in groep A Nederland, Duitsland, Spanje en Italië die streden om de beker en 

in groep B Frankrijk, Engeland, België en Portugal. 

 

Spelen van het Volkslied 

 

v.v. Bakkeveen ‘ Winning 5 Tournament ‘ waarbij een van de spelers van de tegenstander het veld 

moet verlaten als je een doelpunt maakt. Wie na 10 minuten spelen de meeste spelers nog heeft die 

wint!  

 

En uiteraard hebben we gebruik gemaakt van 

de vrieskou en de bevroren Bakkeveense 

vaart om een schaatswedstrijd te 

organiseren voor de jeugd.  

 

De deelnemers streden om zoveel mogelijk 

rondes te schaatsen in een uur. Sommige 

voetballertjes presteerden het om meer dan 

5 km te schaatsen! 

 

Wij hopen dat er dit seizoen nog iets van een 

competitie wordt opgezet door de KNVB, 

mocht dit niet het geval zijn dan zullen we 

zelf activiteiten blijven bedenken om de 

jeugd te vermaken op de zaterdag 

voetbaldag! 
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Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Datum Tijd Voorganger Locatie 

Zo 7 mrt 10:00 ds. Jak Verwaal Uitzending Omrop Fryslân vanuit Oase, Drachten 

Zo 14 mrt 9:30 Dhr. Van Halsema, Kampen St. Piter Ureterp 

Zo 21 mrt 9:30 Ds. Mevr. F. Fink, Burgum De Mande Bakkeveen 

Zo 28 mrt 9:30 ds. Jak Verwaal St. Piter Ureterp 

Do 1 apr 19:30 ds. Jak Verwaal De Mande Bakkeveen 

Vr 2 apr 19:30 ds. Jak Verwaal St. Piter Ureterp 

Za 3 apr 21:00 ds. Jak Verwaal St. Piter Ureterp 

Zo 4 apr 10:00 ds. Jak Verwaal De Mande Bakkeveen 

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

www.itkeningsfjild.nl 

 
 

Hondenpoepbak duinen verwijderd 
 

Sinds vorige week heeft It Fryske Gea de bak voor 

hondenpoepzakjes in de duinen verwijderd. De 

hondenpoepbak was bedoeld om een deel van de 

zandvlakte vrij van hondenpoep te houden, zodat 

kinderen rustig, veilig en schoon in het zand 

konden spelen.  

 

De bak trok echter ook veel ander afval aan, zodat 

het een “puinzooi” werd. De kortste klap, was het 

oordeel, was weghalen van de bak. Het is nu 

afwachten of de mensen hun afval mee naar huis 

nemen. Dat is wel de bedoeling, maar sommigen 

denken er blijkbaar anders over. 

 

Overigens denkt It Fryske Gea erover om de 

zandvlakte hondenvrij te maken en daarmee terug 

te geven aan kinderen en schoolklassen om daar 

vrij te kunnen spelen, aldus boswachter Ko Maring. 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Februari 2021, nr. 2 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

 

Waar komt die Haan vandaan? 
 

“Na een lange zoektocht heeft 

Natuurmonumenten de loden haan, die 

sinds de achttiende eeuw prijkte op de 

Burmaniazuil, teruggevonden en 

teruggeplaatst. Daarmee is een stukje 

cultuurhistorie in ere hersteld.”  
(Zie Slûswachter, februari 2021)  

 

Joost Halbertsma, schrijver en dominee - hij leefde 

tussen 1789 en 1869 en schreef veel over Friese 

folklore - legde ooit de legende vast van de 

Kinderboom. Dat is het verhaal dat baby’s uit een 

zeer oude holle boom geboren worden. Voor de 

oorsprong van dit verhaal wordt verwezen naar 

oude Germaanse volksverhalen, waarin beschreven 

is dat pasgeboren kinderen onder de Poppestien 

vandaan komen. Ook in de Friese volksalmanak 

van 1888 is het verhaal vastgelegd. 

 

In 2007 blies het dorp Burgum dit verhaal nieuw 

leven in, toen de lokale Poppestien van verzakking 

gered werd en opnieuw werd geplaatst. De lokale 

Poppestien was hier een geweldige grote zwerfkei 

uit Zweden, die 12.000 jaar geleden door het ijs 

was meegevoerd. De lokale dichter H. Bulthuis 

schreef er een gedicht over, waarin staat dat de 

Poppestien zich even opricht “als de loden haan 

kraait, zodat de moeder de kleine kan grijpen”. In 

het Fries klinkt dat zo:  

“As de leaden hoanne kraait, 

Tilt er Efkes op, 

En ús Burgumer memke krijt 

Dan har lytse pop.” 

 

In die romantische negentiende eeuw kregen dit 

soort verhalen veel aandacht. Maar ook nu nog. 

Toen ik mijn kleindochter van negen jaar, die 

opgroeit in Haren bij Groningen bij een wandeling 

over de Slotplaats het verhaal van de poppestien 

en over de rol van de haan wilde vertellen, bleek 

ze het verhaal al te kennen. Het was een van de 

vele sprookjes, die ze de laatste jaren had gelezen. 

In welk boek, dat wist ze niet meer. 

  

In Frieschepalen worden de kinderen geboren 

onder de grenspaal tussen Groningen en Friesland, 

die in de Schans staat opgesteld. In Bakkeveen 

heet de Burmaniazuil ook wel de Poppestien. Nog 

in deze eeuw kreeg het dit verhaal een speelse en 

kunstzinnige vertaling toen na de restauratie van 

het landgoed “De Slotplaats” bij het oude 

koetshuis (voorheen de garage en later TIP) een 

kunstwerk werd geplaatst waarin stalen “doken”, 

die de afzonderlijke delen van de zuil van 

Burmania met elkaar verbinden, getoond werd als 

baby’s die uit de zuil rolden. Op dat minizuiltje 

staat ook een haantje. 

 

Over de functie van de Bumaniazuil verschillen de 

opvattingen. Er is geen twijfel over dat de zuil is 

opgericht in de tijd dat jonkheer Edzard Hobbe van 

Burmania (1698-1772) er samen met zijn 

echtgenote, die het goed had geërfd, verbleven. Ik 

heb wel gehoord dat sommige oude inwoners van 

Bakkeveen ervan overtuigd zijn dat het de zuil 

onderdeel is geweest van een groter gebouwtje, 

dat als een beschut uitzichtpunt kan hebben 

gediend. Ze wijzen daarbij op het feit naast de 

Burmaniazuil ook stenen resten zijn aangetroffen 

in de grond. 

  

Yme Kuiper (emeritus hoogleraar Letteren aan de 

Universiteit Groningen), die de geschiedenis van 

landgoederen en buitenplaatsen bestudeerde, 

denkt daar anders over. Hij is van mening dat 

plaatsing van een zelfstandig ornament als de zuil 

van Burmania, heel gebruikelijk was in die Franse 

klassieke stijl. En zulke elementen kregen dan 

plaats op zo’n kruising van paden. Daarvoor 

werden ook wel, elders gevonden oude objecten 

zoals deze zuil gebruikt. En misschien heeft Johann 

Hermann Knoop de jonkheer wel op het idee 

gebracht. Knoop was met Marie Louise van 

Hessen- Kassel (1688-1765) naar Leeuwarden 

gekomen toen ze trouwde met Johan Willem Friso. 

Ze was na diens verdrinking de moeder en later 

regentes van stadhouder Willem IV en ook nog 

enige tijd regentes voor haar kleinzoon stadhouder 

Willem V.  Knoop was opgevoed in die Franse stijl 

van parkinrichting.   

 

Die stijl had zijn wortels in renaisssance. Dat was 

de periode waarin de mens taak op zich nam om 

de onregelmatige natuur naar zijn hand te zetten, 

en te herscheppen naar de orde die er in 

oorsprong door de Schepper in is gelegd. De 

renaissancemens zag de wereld graag als een 

rationeel geheel van evenwicht, symmetrie, 

regelmaat, harmonie en bruikbaarheid. Men dacht 
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                bloematelier & woondecoratie 

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

 
  Geopend: di.-vrij. 9.30-17.30 uur / za. 8.30-16.00 uur 
 
           Weverswal 4, Bakkeveen, 9243 JL 
           telefoon 06 23 20 85 25 
           www.dewylderoas.nl / Facebook  
           e.mail: dewylderoas@gmail.com 

 

           welkom in de winkel!  
          het mag weer…..maar wel één persoon 

            tegelijk en na telefonische afspraak   
 

               we hebben binnenkort mooie 

  zelfmaakpakketten 

                    speciaal voor Pasen!                
       De voorbeelden komen op onze website, 

    FB-pagina en op www.bakkeveen.nl te staan. 

  
   etalage en buiten 

   verkoop van: 

 
 * voorjaarsbloeiers 
 * paasdecoraties 
 * kamerplanten 
 * boeketten  
  

    →     Graag zoveel mogelijk bellen en bestellen! 

 

http://www.dewylderoas.nl/
http://www.bakkeveen.nl/
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Waar in de bebouwde kom stond dit 

schuurtje? 

ook dat de wereld van de oude Grieken en 

Romeinen zo in elkaar gezeten had. 

  

De betekenis van de leeuwenkop in de voet van de 

Burmaniazuil met de ijzeren ring in zijn bek – je 

ziet hem ook vaak als deurklopper – vind ik dan 

ook veel interessanter dan de haan in de top. Met 

dat beeld wordt uitgedrukt dat men hier in 

Bakkeveen rond 1750 de natuur de baas is of wil 

zijn en de natuur wil beheersen. Die beheersing 

blijkt uit de aanleg van de vaart, de rechte lijnen 

van de singels met de in gelid geplaatste eiken- en 

beukenbomen, en de grenzeloze ambitie om ook 

richting Groningen en Drenthe de venen te 

ontginnen door de aanleg van de Slotsingel.  

De plaatsing van de Burmaniazuil met die 

leeuwenkop aan weerszijden is daar een perfecte 

uitdrukking van. 

 

Dat jonkheer Van Burmania een haan de zuil zou 

hebben geplaatst om de groei van het dorp door 

geboortes te bevorderen lijkt onwaarschijnlijk. Het 

is zelfs niet waarschijnlijk dat hij dat verhaal heeft 

gekend. Want die aandacht voor de Germaanse 

sprookjesverhalen begon pas in de negentiende 

eeuw op te bloeien.  

 

Ik heb geen aanwijzingen kunnen vinden dat pas 

na 1928 – toen de familie Van der Goes zich hier 

vestigde – een haan op het topje van Burmania’s 

zuil is geplaatst. Dus misschien is de haan wel 

gewoon geboren in 2021.     

 

Fred Hoogenboom 

 

 

Plezier met oude Foto’s 
We kunnen nog steeds niet bijeenkomsten 

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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350 ha nieuwe natuur langs Alddjip 
 

Hieronder probeer ik een korte samenvatting te 

geven over het project van de provincie dat moet 

leiden tot nieuwe natuur aan de noordkant van 

Bakkeveen. Na de samenvatting staan enkele 

persoonlijke opmerkingen en vragen die tot doel 

hebben het project “nog beter” te maken (voor 

bewoners in de omgeving).  

 

Momenteel ligt tot 28 maart het startdocument 

voor de MER ter inzage. Je kunt als burger je 

mening over de ontwikkelingen geven; de 

provincie zal duidelijk maken wat met de 

mening/vraag is gebeurd.  

Voordat je er echt iets van gaat vinden, moet je 

eerst het oorspronkelijke document (NRD) lezen, 

want deze samenvatting is echt niet volledig en 

waarschijnlijk ook wel gekleurd.  

 

Uit het persbericht van de provincie 

Rond de boven- en middenloop van de beek 

Alddjip (Koningsdiep) komt 350 hectare nieuwe 

natuur voor Natuurnetwerk Nederland. De 

provincie Fryslân start samen met partners in het 

gebied de voorbereiding voor het maken van een 

inrichtingsplan. Door de grote omvang en de 

locatie van het project is er een 

milieueffectrapportage nodig, waarbij de eerste 

stap het maken van de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) is. Hierin staan de doelen voor 

het beekdalherstel, de bandbreedte waarbinnen 

inrichtingsvoorstellen moeten blijven en de wetten 

en regels waar het project aan moet voldoen. 

Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen de NRD 

van 15 februari t/m 28 maart ter inzage. 

 

De inrichting van deze 350 hectare natuur ligt rond 

de beek Alddjip, grofweg van de Dwarswyk bij 

Bakkeveen tot de Poasen bij de Hemrik. De 

natuurinrichting zorgt er straks voor dat het water 

in de beek meer ruimte krijgt. Het beekdal wordt 

klimaatbestendiger en het brengt oude 

beekdalgraslanden zoals dotterbloemhooi- en 

blauw graslanden terug. 

Het project omvat naast natuurdoelen ook doelen 

uit de Kaderrichtlijn Water en Waterbeheer 21e 

eeuw. Ook grenst het gebied aan kwetsbare 

Natura 2000-gebieden en is er sprake van 

omvorming van landbouwgrond naar natuur. Om 

die redenen is een milieueffectrapportage (m.e.r.) 

verplicht. Dit helpt bij het in kaart brengen van 

effecten en risico’s en met het maken van een 

goed onderbouwd plan.  

 

In dit project werkt de provincie Fryslân samen 

met de gebiedscommissie Koningsdiep, Wetterskip 

Fryslân, gemeente Opsterland, landbouw- en 

natuurorganisaties aan het beekdalherstel van het 

Alddjip en de inrichting van Natuurnetwerk 

Nederland. De gebiedscommissie bestaat uit 

vertegenwoordigers van natuur, landbouw, water 

en recreatie uit het gebied. 

 

Tot zover citaten uit het persbericht van de 

provincie. 
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De gebiedsvisie is al in 2004 opgesteld. In 2007 

volgde de begroting, waarbij de globale inrichting 

en de benodigde hectares weiland bepaald zijn. Er 

ligt dus al veel vast.  

 

Het kaartje op de vorige pagina laat het 

projectgebied zien voorzover het aan Bakkeveen 

grenst. De dikke blauwe streep is het Alddjip 

(Koningsdiep). De bruine vlakken aan weerszijden 

van het Alddjip zijn de projectgebieden waar het 

nu over gaat. Dat zijn bijna alle weilanden 

zichtbaar aan weerzijden van de straat N917 

Bakkeveen – Siegerswoude en dan in hoofdzaak 

liggend aan de zuidkant van het Koningsdiep.  

 

Doel van het project is waterberging, betere 

waterkwaliteit en nieuwe natuur. Het gebied aan 

weerszijden van de N917 wordt een moerasachtig 

gebied. De landerijen aan de westkant van de 

straat worden 30 tot 40 cm afgegraven om meer 

water te kunnen bergen. De grond wordt 

verplaatst naar weiland op grotere afstand om dat 

op te hogen om wateroverlast te voorkomen. 

Waarschijnlijk komen aan de oostkant van de N917 

natte weilanden, die alleen in de (droge) zomer 

bewerkt kunnen en zullen worden; e.e.a. 

afhankelijk van de hoogteligging (dat werd mij niet 

helemaal duidelijk in de notitie) 

 

De notitie die nu ter inzage ligt geeft aan welke 

zaken in de MER worden onderzocht. Er is een 

voorkeursvariant voor het gebied beschreven. De 

MER onderzoekt de voorkeursvariant maar ook 

“hoeken van het speelveld”. Deze hoeken worden 

opgezocht door “het voorkeursalternatief voor de 

verschillende doelen te maximaliseren”. Dus 

liever een onsje meer dan minder. Dit betekent dat 

het voorkeursalternatief al vrij stevig vastligt.   

 

De gebiedscommissie (adviseur van de provincie) 

bestaat uit vertegenwoordigers van milieu, natuur, 

landbouw, waterschap en recreatie. Bewoners zijn 

niet direct vertegenwoordigd, of het zou al moeten 

zijn dat een vertegenwoordiger van die partijen 

ook bewoner is zonder specifiek belang ……   

 

Wat betekent dit project voor ons als 

bewoners? 

Tja, lastig te beantwoorden. Misschien merken we 

er wel niks van. Of zijn er plussen mogelijk. Maar 

ook een paar minnen wellicht die eigenlijk niet 

aan de orde komen? Het antwoord moet deels uit 

de MER komen, maar dan moet het aspect wel 

worden onderzocht.  

 

Een opsomming van zaken waar je wat van kunt 

vinden en nader onderzoek waard zouden kunnen 

zijn: 

• Houden we droge voeten op bestaande paden 

in de natuur nu de bossen natter gemaakt 

zullen worden. Natte paden betekent vaak dat 

we als wandelaars dwars door o.a. heide lopen 

en dat kan niet de bedoeling zijn (voorbeeld: 

gebied SBB in Mandeveld).  

• Het gebied tussen Bakkeveen en Siegerswoude 

doet nu ook al aan waterberging. Bij zware 

regen staan de landerijen ook deels onder 

water. Zet je de stuwen in het Alddjip hoger, 

dan blijft het water langer staan. Een 

goedkope en effectieve oplossing voor 

waterbeheer; zou je eens uit kunnen proberen. 

• Door extensief beheer van de weilanden 

ontstaat natuur. Misschien niet de natuur die je 

wilt hebben, maar dat hoort ook niet; natuur 

ontstaat vanzelf.    

• Voor het ontgraven van een gebied voor 

grotere waterberging is veel materieel nodig. 

Dit heeft negatieve effecten voor het milieu, 

terwijl we juist proberen de CO2 uitstoot te 

verminderen. Kan het ook zonder 

grondverplaatsing? 

• Als er toch grond verplaatst gaat worden, kan 

het uitgegraven deel waar altijd water blijft 

staan dan ook gebruikt worden voor 

recreatieve doeleinden?  

• Het wordt een moerasachtig terrein, aldus de 

notitie. In de MER zou ook onderzocht moeten 

worden wat dat voor gevolgen heeft voor 

bewoners i.v.m. muggen etc. Hierover 

verschillen de meningen. En zijn er andere 

uitstralingseffecten voor bewoners door nieuwe 

flora en fauna? Deze aspecten worden 

blijkbaar niet onderzocht.  

• De recreatieve mogelijkheden voor bewoners. 

Er wordt in de NRD gezegd dat de bestaande 

recreatiemogelijkheden behouden moeten 

blijven en zo mogelijk versterkt. Bij deze vage 

omschrijving blijft het. Ik zou er voorstander 

van zijn dat men ook onderzoekt welke 

mogelijkheden er zijn voor wandel-, fiets en 

kanoroutes in het projectgebied. Een mens 

moet natuur ook kunnen beleven.  

• Velen zijn met mij natuurlijk voor 

natuurbehoud. Maar we moeten niet 

doorschieten dat er dan weinig meer mag. 

Vaak wordt het een papieren, juridische 

kwestie en is de “menselijke maat” verdwenen 

in zaken om ergens toestemming voor te 

krijgen.  

 

Ik ben van plan een aantal van bovenstaande 

zaken aan te kaarten in een reactie op de notitie; 

de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit om te 

voorkomen dat sommige “plussen en minnen” niet 

beoordeeld zouden worden en vervolgens terzijde 

worden gelegd. Dat zou een gemiste kans 

betekenen.  

  

Nogmaals, voordat je reageert lees eerst de 

volledige notitie (32 pagina’s). Je kunt het 

document o.a. vinden op www.bakkeveen.nl 

(datum geplaatst is 10 februari). En als 1 persoon 

reageert zal dat weinig impact hebben …. 

Jan van Dalen 
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Een maartse kat uit 's Gravenhage, kon het alleen zijn niet verdragen. 

Luid jammerend greep ze naar de fles, en nam er wel een stuk of zes. 

Dat was een goeie greep, bleek later, men zag haar met een fikse kater. 

 

Een melkveehouder uit Drouwenerzand, had tot z'n ergernis gelezen in de krant. 

Dat de helft van de boeren, echt waar, zal verdwijnen binnen tien jaar. 

Ja, dacht hij, jullie kunnen me wat, ik houd stand. 

 

Twee varkens ontvluchten de Brabantse Peel, ze waren niet dood nog, maar het scheelde niet veel. 

Ze trokken naar' t noorden, daar wordt nog niet gemoord, ze zagen 't wel zitten in Baarderadeel. 

 

                                                                                                                    Appie 

 

Wandelervaringen van Pearle Noir 

 

Hierbij een update van mijn wandel ervaringen in 

Bakkeveen. Ik voel mij zeer vereerd dat iedereen 

die Bakkeveen een warm hart toedraagt zo 

nieuwsgierig is naar mijn naam. Helaas hou ik die 

nog even geheim. Wel ga ik jullie meenemen in 

mijn wandelingen door het geweldige Bakkeveen. 

 

Op 8 februari jl. hadden we met een heuse 

sneeuwstorm te maken. Ik heb toen heerlijk 

gewandeld 's morgens vroeg in de duinen. Koud 

maar wel ontzettend leuk om dat ook weer eens 

mee te maken. De koude snijdende wind die bijna 

overal doorheen ging.  

 

Op 15 februari heb ik 's morgens een ommetje 

gemaakt, het leek deze keer meer op schaatsen 

dan op lopen vanwege de ijzel en de opvriezende 

regen. De dagen erna ging de temperatuur met 

rappe schreden omhoog en begonnen de vogels 

hun hoogste lied te zingen. Wat schetste dan ook 

mijn verbazing dat de ooievaar mij 's 

morgensvroeg vanuit zijn nest aan de Weverswal 

zat aan te gluren.  

 

Op donderdagmorgen 6 uur de bosuil op de Alde 

Drentse Wei weer horen roepen. Hopend dat ze dit 

jaar weer gaan broeden.  

 

Tot zover eerst maar weer mijn relaas. Volgende 

maand laat ik wel weer van mij horen.  

 

Groetend,  

Pearle Noir 

 

Leuke actie van de Lawei  
 

Theater de Lawei vond het belangrijk om in deze moeilijke tijd ook 

aandacht te besteden aan eenzame personen thuis. Veel ouderen 

leven in deze tijd in een sociaal isolement.  

 

In het kader van Valentijnsdag heeft de organisatie 

van de Lawei via de Zonnebloem een aantal 

dinerboxen beschikbaar gesteld.  

 

De Lawei verkocht boxen met een 3 gangen 

Valentijnsmenu en naast elke box die verkocht werd 

ging er één naar de Zonnebloem afd. Zuid-Oost 

Friesland.  

 

De afdeling Ureterp e.o. kreeg vijftig van deze 

maaltijdboxen. 

 

Op zaterdag 13 februari zijn deze boxen door onze 

vrijwilligers verspreid. 

 

De actie van de Lawei werd zeer op prijs gesteld. 

 

Antje Berga 

  

Ietje en Griet bezig met de maaltijdboxen 
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Dúndelle 

maart 2021 

 

Beste mensen in Bakkeveen eo., 

 

In de voorjaarsvakantie was het prachtig weer. De 

midgetgolf en “Grap and go” open. We genoten 

van de vrolijke buitengasten en dat gaf ons veel 

POSITIEVE ENERGIE en het gevoel dat het straks 

vast goed komt.  

 

 
 

Wij hebben net als iedereen behoefte aan meer 

contact en communicatie. Dat is ook de reden 

waarom wij een ONLINE BINGO gaan 

organiseren op zaterdag 13 maart, 

19:00 uur.  
 

Een “durf”-moment wat zeker weten leuk wordt en 

niet onbelangrijk: waarin je een grote kans maakt 

op de waardevolle prijzen.  

 

 

En dan nu:  
Buiten mag meer dan binnen! Dit betekent dat wij 

inmiddels zijn begonnen met het schoonmaken van 

de ZWEMBADEN.  

 

Wij doen ons best doen om  

ROND 3 APRIL OPEN 
te gaan.  

Voor ons is dit een bijzonder gebeuren (om zo 

vroeg open te gaan) en we hebben er dan ook 

ongelofelijk veel zin in. Meer informatie hierover 

zal spoedig te vinden zijn op onze website en in 

onze Facebook berichten. Baantjes trekken, 

zwemlessen, stoere vermakelijke sprongen vanaf 

de springplanken door de jeugd ☺  

 

Voor nu: STUUR EEN MAIL naar 

dundelle@optisport.nl voor je opgave voor:  

• de Bingo met prijzen voor het hele gezin, 

• de zwemlessen met alvast de vraag (wat 

denken jullie van 4x per week zwemles ipv 3x 

per week? Dit vanwege dat er al zo lang geen 

zwemlessen meer gegeven worden in de 

binnenbaden)  

 

In Dundelle zijn wij bij mooi weer open op vrijdag 

en zondag met onze MIDGETGOLF en  “GRAP AND 

GO” … dranken met iets lekkers.  

 

Tot snel in Dundel☺  

  

mailto:dundelle@optisport.nl
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 25 

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: 

• 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). 

 

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. 

 

Te Koop:   

Biltstar 

  Aardappelen van de Friese Klei. 
J. Nieuwdam, Mjûmsterwei 11, Bakkeveen 

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 


