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Jaargang 13 nr. 4  

 

      April 2021 

 

Zwembad Dúndelle is 3 april geopend 

 

Extreem vroeg, om ruimte te geven i.v.m. corona.  

Bij de opening al 30 zwemmers in totaal. Nu weer even wachten op beter weer …. 
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De Slûswachter 
 

Eind maart: schitterend voorjaarsweer. Dan op 1 

april en de vele dagen daarna is de herfst/winter 

teruggekeerd; guur weer met winterse buien. Het 

mooie voorjaarsweer zal heus wel terugkomen, 

want wat in het vat zit verzuurt niet. 

Volg: www.meteobakkeveen.nl …. 

 

Nog geen aangekondigde activiteiten in deze 

Slúswachter. Iedereen zit te wachten op de 

verwachte afschaling van de lockdown 

maatregelen tegen het eind van de maand april.  

In de tussentijd: veel leesplezier.  

Jan van Dalen 

Hieronder de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen 2021 op stembureau Bakkeveen dd 17 

maart 2021 en de vergelijking met de TK-verkiezingen 2017. 

De opkomst was 70,1%; in 2017 was dit 85,1%.  Hierbij moet je wel meewegen dat in 2021 personen 

vanaf 70 jaar per brief konden stemmen en dat er 3 stembureaus in Opsterland ook de voorgaande 

maandag en dinsdag open waren.
 

Lijst Partij % pos % pos 

2021 2021 2017 2017 

1 VVD 20,5 1 18,7 2 

2 PVV 10,1 4 10,5 4 

3 CDA 14,0 2 21,7 1 

4 D66 12,1 3 9,2 6 

5 GroenLinks 4,6 8 7,4 7 

6 SP 7,2 5 10,7 3 

7 PvdA 6,9 6 9,8 5 

8 ChristenUnie 4,2 10 4,4 8 

9 Partij vdDieren 4,6 9 2,5 9 

10 50Plus 0,9 14 2,1 10 

11 SGP 1,0 13 0,9 12 

12 DENK 0,0 
 

0,0 — 

13 FvD 6,2 7 1,3 11 

14 Bij1 0,0 
 

  
 

15 JA21 1,7 12   
 

16 Code Oranje 0,5 16   
 

17 Volt 0,9 15   
 

Lijst Partij % pos % pos 

2021 2021 2017 2017 

18 Nida 0,0 
 

  
 

19 Piratenpartij 0,3 18 0,1 
 

20 LP 0,1 20   
 

21 Jong 0,5 17   
 

22 Splinter 0,3 19   
 

23 BBB 3,2 11   
 

24 NL-Beter 0,1 20    

25 Henk Krol 0,0 
 

  
 

26 Oprecht 0,0 
 

  
 

27 Jezus Leeft 0,0 
 

  
 

28 Trots 0,1 20   
 

33 Vrij en sociaal 

Ned 

0,0 
 

  
 

36 De Groenen 0,0 
 

  
 

37 Partij vd Rep. 0,0 
 

  
 

 
 Overig 2017     0,4 — 

pos = rangnummer op volgorde van grootte  

% = percentage van de geldige stemmen

Activiteiten agenda Bakkeveen 
Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 7 apr Bundelen Slûswachter. Thuis & Dúnhoeke, 13:30 uur --- 

Vr 9 apr Herdenking Monument Allardsoog (alleen voor scholen toegankelijk) Web 

Di 27 apr Natuurwandelen, 9:30 uur (onder voorbehoud). Elke dinsdagochtend, start bij Dúndelle 19 

Di 27 apr Koningsdag (eventuele invulling nog niet bekend) --- 

Vr 30 apr Laatste dag inzenden kopij Slûswachter maand mei --- 

Za 1 mei Start meivakantie (t/m 9 mei) --- 

Za 1 mei Vlooienmarkt (kan waarschijnlijk niet doorgaan) Web 

Ma 3 mei Huisartsenpraktijk gesloten t/m vrijdag 7 mei wegens meivakantie 10 

Wo 5 mei Speel-o-theek: uitleen speelgoed in Dúnhoeke, 15:15 – 17:15 uur 46 

Wo 5 mei Bundelen Slûswachter. Thuis & Dúnhoeke, 13:30 uur --- 

Za 8 mei Afgelast: 3 Provinciën Wandeltocht Web 

Do 13 mei Hemelvaartsdag --- 

Vr 14 mei Afgelast: Crea- & smulmarkt Web 

Za 22 mei Vlooienmarkt Web 

Ma 24 mei 2e Pinksterdag --- 

   

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 

Herinrichting Mjûmsterwei gereed 
Net voor de Paasdagen is de herinrichting van de 

Mjûmsterwei afgerond. Het parkeerterreintje is als 

laatste bestraat in de vorm van een klein plein. 

Hieraan vast ligt nu nog een stukje verwaarloosde 

grond. We hebben de Doarpstún gevraagd of zij 

zich hierover willen ontfermen en of zij hier een 

mooi stukje groen in het dorp van willen maken. 

Zij willen dit graag op zich nemen en ze zijn al met 

de gemeente in overleg over hun plan. 

  

Naast de Mjûmsterwei heeft de Doarpstún al veel 

bloembollen in de bermen geplant. Als dit net zo 

mooi wordt als alle andere plekken in het dorp 

waar ze bollen geplant hebben, worden ook dit op 

den duur fleurige, bloemrijke bermen. 

 

De Mjûmsterwei is een stukje smaller geworden, 

en er zijn trottoirbanden aangelegd. Vooral de 

aanwonenden hopen dat er niet meer zo hard 

gejakkerd wordt als voorheen. Deze weg wordt 

veel gebruikt door fietsers en onze schoolkinderen.  

 

Het is gebleken dat het vooral eigen inwoners en 

bekenden zijn die het gaspedaal eens lekker 

indrukken op dat stukje weg. Daarom de vraag om 

de snelheid daar, en ook overal anders binnen de 

bebouwde kom, te temperen. We krijgen daar 

herhaaldelijk opmerkingen over vanuit het dorp.  

 

Er kan niet meer geparkeerd worden in de 

bermen en tussen de bomen langs de 

Mjûmsterwei. Er is extra parkeergelegenheid 

gemaakt achter de Oanrin, langs de Nije Buorren. 

Verder is er parkeerruimte bij het 

gymnastieklokaal en slechts een klein stukje 

verder ligt een heel groot parkeerterrein Dunsan.  

 

Na onze vermelding in de vorige Slúswachter om 

lid te worden van PB hebben zich een aantal 

nieuwe leden aangemeld. Daar zijn we blij mee 

en we heten deze nieuwe leden van harte welkom. 

Ze zijn inmiddels benaderd.  

Voor diegene die dit gemist heeft en ook lid wil 

worden, volgt hier nog een keer deze oproep. 

 

Bent u nog geen lid van Plaatselijk 

Belang en wilt u dat wel graag 

worden? 
Dan vindt u op www.bakkeveen.nl/pb een 

aanmeldingsforumlier. 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 Slúswachter zoveel mogelijk op de hoogte te 

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

ons als bestuur altijd benaderen. Onze namen 

staan hierboven. 

 

Plaatselijk Belang en Algemene Leden 

Vergadering. 

Helaas kan er nog steeds geen ALV 

plaatsvinden vanwege de corona 

maatregelen. Onze secretaris heeft daarom 

een beknopt jaarverslag over 2019 en 2020 

gemaakt dat u hierbij kunt lezen.  
 

Jannie Tjassing 

  

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Jaarverslag Plaatselijk Belang 
 

Een jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken 

dat we nu nog steeds (of eigenlijk weer) in een 

Lock-down zouden zitten vanwege de Corona 

epidemie. De ALV van Plaatselijk Belang heeft 

hierdoor vorig jaar niet door kunnen gaan en we 

moeten nog maar afwachten of het dit jaar gaat 

lukken. Daarom hierbij een kort schriftelijk 

verslag van de activiteiten van PB over 2019 

en 2020. 

 

In 2019 en 2020 zijn we als PB, via overleg met de 

vele commissies en verenigingen binnen ons dorp, 

betrokken bij activiteiten en ontwikkelingen 

die in en om ons dorp spelen. Zoals 

bijvoorbeeld de renovatie van de speeltuinen, de 

verhuizing van het TIP-kantoor en de renovatie 

van Spoelstra’s draai en natuurlijk de 

nieuwbouwplannen aan Aylvalan. Ook hebben we 

beide jaren via het Dorpsbudget weer een aantal 

mooie initiatieven in ons dorp kunnen 

ondersteunen. In 2019 waren dat onder andere 

Speelgoed voor de speel-o-theek, de 

Koningsdagcommissie, Soos 55+ en AED-

lesboeken. In 2020 een minibieb voor De Bosk, het 

jeugdtoneel en een duo-fiets. Deze is recentelijk 

door Meinsma fietsen afgeleverd en is gestald bij 

dagbesteding de Scheperij en is door iedereen uit 

het dorp te reserveren. 

 

Op 24 januari 2020 hebben we nog net een 

jaarvergadering kunnen houden met alle 

commissies die onder Plaatselijk Belang vallen 

zoals de AED-commissie, Dorpssteunpunt, 

Speeltuin verenigingen, Slûswachter en 

BakkeveenOnline, SCW-Dúnhoeke (waaronder 

Energiewijs, funclub,  knutselclub, filmhuis, 

doarpstún, Blue Dancing, natuurwandelen en 

(H)eerlijk eten), Hannekemaaiers, Himmelploeg, 

Sociëteit 55+, Koningsdag, Aldjiersploech, 

Bakkeveenster Avond, Oudercommissie 

Dúnkrûmels en de Beheergroep “Rondje 

Bakkeveen”. 

 

Voor veel onderwerpen/ ontwikkelingen die ons 

dorp aangaan onderhouden we geregeld contact 

met de gemeente. In 2019 zijn we nauw 

betrokken bij de sollicitatieprocedure voor nieuwe 

beheerders van Dúndelle en het zwembad, 

inmiddels is het beheer alweer een jaar (naar 

tevredenheid) in handen van OptiSport. 

Belangrijke onderwerpen en activiteiten die in 

2019 en ook nog in 2020 speelden zijn de 

renovatie van Mjûmsterwei, waarvan de uitvoering 

nu gereed is, de woningbouw aan de Aylvalaan en 

de toekomstige nieuwbouw voor de scholen. 

 

 In 2020 is met de gemeente gesproken over de 

aanpak van de recreatieve fietspaden en beton op 

het fietspad tussen Wijnjewoude- Bakkeveen. De 

gemeente is in overleg met de Provincie, 

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten tot een 

afstemming gekomen en aanpak van de 

recreatieve fietspaden zit er nu echt aan te komen 

(wellicht in 2021). Ook de renovatie van de Brink 

gaat mogelijk in 2021/2022 gerealiseerd worden 

nu hier geld voor is vrijgekomen vanuit de 

Regiodeal.  

 

Ook hebben we de gemeente gevraagd om 

ondersteuning bij jongerenactiviteiten (via code 

Hans), hebben we de behoefte aan 

seniorenwoningen en de verkeerssituatie op met 

name in- en uitvalswegen aangekaart. 

 

De vereniging Plaatselijk Belang heeft momenteel 

520 leden (in 2019 waren dat er 547). In 2021 

zullen we als bestuur nieuwe bewoners in ons dorp 

benaderen met verzoek of ze lid willen worden van 

onze vereniging. 

 

Tot slot de samenstelling van het bestuur: In 

maart 2020 heeft Géjanna de Haan de functie van 

secretaris overgedragen aan Josien Meulenhoff, en 

begin dit jaar heeft Wychard Draaier de plek van 

Appie Dekker genomen. Door de Corona 

beperkingen hebben we helaas geen echt afscheid 

kunnen nemen van Gejanna en Appie, vanaf deze 

plek voor beiden nog een hartelijk dank voor het 

verzette werk en zodra het kan doen we het nog 

een keer in het echt! 

 

N.B. het financieel jaarverslag over 2019 is 

goedgekeurd door de kascommissies, en de 

controle over 2020 wordt binnenkort uitgevoerd. 

Leden kunnen het verslag op verzoek aanvragen 

via de secretaris van PB. 

 

Josien Meulenhoff, secretaris. 
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                bloematelier & woondecoratie 
     
      *  Woonaccessoires & Cadeau-artikelen 
      *  Bloemen, Planten & Potterie 
      *  Gelegenheid-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 

 

     het is lente … dus tijd voor… 

 

      

           Daarvoor hoeft u niet ver te rijden. 
        De Wylde Roas biedt u in Bakkeveen 
                      een goed assortiment!        
          Ook in: 

          
 
  DHL 
  Service Point 
  alleen in- en 

  uitleveren 
  
  gecertificeerde 
  Duurzame 
  Bloemist  
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‘De penalty’ 
 

Wanneer het vroege lentezonnetje probeert de 

laatste ochtendmist weg te dringen ben ik 

onderweg naar mijn afspraak. Wanneer je vanaf 

Siegerswoude Bakkeveen binnenkomt rijden langs 

de vaart, zie je rechts voordat je rechtsaf de 

Singels kunt in rijden (iets van de weg gelegen) 

een voormalige pastorie staan die in oude stijl is 

gerestaureerd. Grote oprijlaan en enorme tuin 

eromheen.  

 

Wanneer ik het grindpad oploop bel ik aan bij de 

statige voordeur. Roelie Dijk doet de deur open en 

mijn blik valt direct in een enorme hal met rechts 

en links ‘de historie’ van deze locatie in beeld. Ook 

Wim Dijk staat mij al op te wachten aan het eind 

van de gang, via de keuken nemen we plaats aan 

de ronde tafel, die via de erker uitzicht biedt aan 

de schitterende tuin, je waant je midden in de 

bossen van de Slotplaats.  

 

Nadat Roelie een allerlekkerst bakje koffie heeft 

geserveerd stel ik mij eerst aan Wim en Roelie 

voor. ‘Je kent al meer ‘bakkeveensters’ als mij, 

zegt Wim, ik heb tot 2 jaar geleden amper tijd 

gehad om van Bakkeveen en al zijn schoonheid te 

genieten’. Ook in de moderne keuken ruikt en 

druipt de historie van dit pand ervan af. In 1865 is 

de woning gebouwd als pastorie, de laatste jaren 

door Wim en Roelie volledig verbouwd.  

 

 
 

Oude foto’s tonen voor het huis een doorgaande 

weg en 2 rijen bomen en achter direct aan de 

Slotplaats gelegen. Met naast het pand een 

verenigingsgebouw van de hervormde kerk wat 

dienst deed als o.a. zondags school en in een later 

stadium als kleuterschool, die de zeer toepasselijk 

naam ‘it Hiem’ heeft gekregen een naam die al 

vanaf het begin op het gebouw was terug te 

vinden. Nu is het een B&B die van alle gemakken 

is voorzien en waar Roelie zich mee bezighoudt 

naast haar andere ‘vrijwilligers’ werk.  

 

 

Als geboren en getogen Groningers besluiten Wim 

en Roelie na hun studie afgesloten te hebben aan 

het werk te gaan. Wim heeft de 

detailhandelsschool afgerond en kan in 1974 bij 

Groothandel F. van der Velde in Bakkeveen als 

verkoopleider aan de slag. De eerste jaren 

pendelen ze nog tussen de stad Groningen en 

Bakkeveen tot dat het voorste deel van hun 

(huidige) huis vrijkomt en op dat moment worden 

Wim en Roelie de buren van Riemer en Annie van 

der Velde. Wim zal uiteindelijk 25 jaar bij 

Groothandel F. van der Velde werken en maakt de 

enorme groei van het bedrijf mee, de brand in 

maart 1985 waarbij alleen het huis en een deel 

van de showroom bespaard blijven. De laatste 

uitbreiding in 1994.  

 

In 1998 besluiten Wietze en Riemer tot de verkoop 

van de groothandel F. van der Velde aan Sligro, op 

dat moment is Wim Commercieel Directeur. Het 

intensieve vrachtverkeer door de omliggende 

dorpen en ook door Bakkeveen van en naar de 

vestiging, de onmogelijkheid tot verder uitbreiden 

en de gemeente Opsterland liggen aan de 

uiteindelijke verkoop ten grondslag.  

 

De laatste dag dat de vrachtwagens Bakkeveen 

verlaten om naar Sligro in Drachten te rijden loopt 

heel Bakkeveen uit om de vrachtwagens en haar 

werknemers uit te zwaaien.   
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Veel gezinnen in Bakkeveen hebben 

jarenlang bij Groothandel F. van der 

Velde gewerkt. Het 

ondernemersbloed wat van der Velde 

bij veel van zijn personeel er heeft 

ingebracht heeft ook bij Wim de 

mogelijkheid geboden om een 

volgende stap te zetten. “ik was 

totaal niet bezig met een andere 

baan”.  

 

Op zondagavond onder Studiosport 

wordt Wim door Klaas van Kalken 

gebeld met de vraag of Wim er wat 

voor voelt om De Oliehoorn over te 

nemen. Klaas kende Wim vanuit de 

branche en dat was ook de reden 

voor Klaas om als eerste aan Wim te 

denken om De Oliehoorn voort te 

zetten, Klaas had zelf geen geschiktere kandidaat. 

Wim besluit het ‘grote avontuur’ aan te gaan en in 

1999 nam hij via een management buy-out de 

leiding over van Klaas. ‘De kwaliteit van de sauzen’ 

kende Wim want ze werden ook bij Groothandel F. 

van der Velde verkocht. Daarnaast werden in 1992 

door sausfabriek Frischo de groothandels 

werkzaamheden aan Van der Velde verkocht en  

het sauzen gedeelte aan De Oliehoorn. ‘Ook in 

die tijd hadden we bij Groothandel F. van der 

Velde al belangstelling voor het hele pakket, maar 

dat is anders gelopen’.  

 

Vanaf het begin heeft Wim direct zijn stempel op 

De Oliehoorn gedrukt. ‘Processen konden 

efficiënter, volcontinue productie dat zorgt voor 

een constante kwaliteit van de sauzen’. Verder 

paste Wim het logo en de naam iets aan, De 

Oliehoorn werd Oliehoorn. ‘Het logo van Hoorn 

gebruikt hetzelfde hoorntje als Oliehoorn’. De 

groei van het bedrijf is voor Wim reden om in 2004 

het besluit te nemen voor Nieuwbouw en wanneer 

in 2008 de nieuwe fabriek, inclusief magazijnen in 

gebruik wordt genomen is het een fabriek waar 

duurzaamheid het credo is. ‘Want als je het doet 

moet je het ook goed doen’, is het motto van Wim. 

  

 
Bij deze nieuwbouw zal het echter niet blijven. In 

Hoorn wordt nog een pand aangeschaft en 

verbonden met de nieuwbouw om zo de productie, 

de verpakking en de opslag met elkaar efficiënter 

te laten verlopen. In 2016 breidt Oliehoorn 

opnieuw uit, nu wat dichter bij huis, in Drachten 

wordt het voormalige pand van Friesland Campina 

overgenomen, waar de productie van 

speciaalsauzen start. In Hoorn zal Oliehoorn de 

traditionele sauzen als fritessaus, currysaus, 

tomatenketchup en knoflooksaus in grote volumes 

blijven produceren. In 2020 heeft Oliehoorn 18 

milj. kg saus geproduceerd en daarnaast een 

aanzienlijke hoeveelheid plantaardige (frituur) 

oliën. Het totale personeelsbestand is ca. 75 Fte.  

 

Het gezin Dijk heeft 3 zonen en tot nu toe 5 

kleinkinderen (de 6e  is op komst) grootgebracht. 

Het huis waar Wim en Roelie wonen hebben ze op 

zeker moment van Riemer en Annie kunnen kopen 

en volledig in de oude stijl teruggebracht. Arjan, 

de oudste zoon, is algemeen directeur van 

Oliehoorn. Erwin is op commercieel gebied 

verantwoordelijk binnen Oliehoorn en Mark, de 

jongste zoon, heeft in Nieuw Roden zijn eigen 

Cafetaria, ‘Mark’s eethuis. Alle 3 direct of indirect 

nog verbonden aan Oliehoorn. 

 
Sportief is Wim geen onverdienstelijke keeper 

geweest bij vv Bakkeveen en in het Regioteam van 

Opsterland. In het seizoen 1981/82 speelt AZ’67 in 

de voorbereiding een wedstrijd tegen het 

regioteam Opsterland, Kees Kist speelt dan zijn 

laatste jaar bij AZ voordat hij naar PSG zal  
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MEI-VAKANTIE 

De Huisartsenpraktijk en Apotheek zijn gesloten van 

maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei  

en op donderdag 13 mei Hemelvaartsdag 

  Houd rekening met uw medicatievoorraad   

            

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 

Meester Geertswei 5 

9241 GJ Wijnjewoude 

 Tel. 0516-481250 

 

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

Een prettige meivakantie toegewenst, 

Team huisartsenpraktijk Bakkeveen 

  

http://www.jehuisarts.nl/
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vertrekken. Wanneer er een penalty moet worden 

genomen gaat Kees Kist achter de bal staan en 

met een katachtige redding, zoals Jan van Beveren 

dat in zijn gouden jaren alleen kon, ronselt Wim 

Dijk de bal uit de kruising.  

 

De leeftijd begint bij Wim ook wat slijtage aan het 

lichaam op te leveren. Met een onwillige knie gaat 

Wim langs de dokter en die oordeelt ‘artrose’. De 

periode Oliehoorn heeft voor wat gewicht 

toename gezorgd en om die reden kan je Wim 2 

keer in de week, in de periode dat het zwembad in 

Bakkeveen open is, in zijn speedo in het zwembad 

vinden. ‘In het begin moest hij nog veel dames die 

ouder zijn voor laten gaan, maar nu wordt dat al 

steeds minder’. ‘In het licht van Bloeizone is het 

zeker niet verkeerd om wat meer aan 

lichaamsbeweging te doen’. En als laatste heeft 

Wim het mountainbiken opgepakt, met een 

groepje ‘lotgenoten’ fiets hij regelmatig in de 

bossen rond Bakkeveen. 

  

Wim, ik denk dat we nog wel uren verder hadden 

kunnen praten, al je anekdotes die je nog had 

willen vertellen. Hopelijk als straks de terrassen 

weer open zijn kunnen we aan ons gesprek onder 

het genot van een biertje en met een ‘vette hap’ 

(incl. de saus van Oliehoorn) een vervolg geven. 

Ik zie daar in ieder geval erg naar uit, dank voor 

het gesprek en doe Roelie de groeten van mij. Veel 

plezier met je vrije tijd, de kleinkinderen, het 

werken in de tuin en dan vergeet ik nog heel veel 

andere leuke dingen die jij en Roelie in jullie vrije 

tijd doen. 

 

Jos Brouwer

 

 

 
  

Wim Dijk zit in de onderste rij, 2e van rechts. 40 jaar geleden; regioteam in de donkere shirts en 

AZ’67 in de lichtere tenues 
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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 
 

 

10 Motieven voor het maken of 

wijzigen van huwelijkse voorwaarden  
 

Veel aanstaande echtgenoten of geregistreerde 

partners denken dat het sinds de nieuwe wet in 

2018, waardoor de beperkte gemeenschap van 

goederen het uitgangspunt werd voor echtgenoten, 

niet (meer) nodig is om voorwaarden vóór hun 

huwelijk (of bij geregistreerd partnerschap: 

partnerschapsvoorwaarden) op te maken. Of dat 

het niet zo nodig is om die tijdens het huwelijk 

alsnog te maken of aan te passen. Toch zijn er veel 

motieven om dat vooral wel te doen. Hierna volgen 

er 10.  

 

1. partners willen een algehele gemeenschap 

van goederen: alles met elkaar delen bij 

scheiding 

Bij sommige partners is er ondanks de wet nog 

steeds de wens om te huwen in de ‘ouderwetse 

algehele gemeenschap van goederen'.  

 

2. partners willen een algehele gemeenschap 

van goederen in het kader van de 

besparing van erfbelasting  

Als partners goederen hebben die buiten de 

beperkte gemeenschap van goederen vallen, 

dan kan met huwelijkse voorwaarden een 

besparing van erfbelasting worden bereikt via 

een zogenaamd finaal verrekenbeding.  

 

3. de woning of andere goederen zijn van 

beide partners maar niet in de verhouding 

50-50  

De beperkte gemeenschap van goederen 

‘absorbeert’ alle gemeenschappelijke goederen 

die de partners vóór het huwelijk hadden 

waardoor de mogelijk bewust gekozen 

aankoopverhouding teniet wordt gedaan door 

te trouwen in beperkte gemeenschap van 

goederen.  

 

4. een van de partners dan wel beiden zijn 

ondernemer  

Er is een betere bescherming tegen privé-

schulden dan in het verleden maar met 

huwelijkse voorwaarden kan een betere 

bescherming voor verhaal worden geboden 

omdat goederen die verkregen worden door 

één van de echtgenoten tijdens het huwelijk 

niet in een gemeenschap van goederen vallen 

en dus buiten het verhaal vallen.  

 

5. het delen in waarde in plaats van in 

goederen  

Door het maken van huwelijkse voorwaarden 

kun je door middel van een finaal 

verrekenbeding waardeontwikkelingen delen 

zonder de eigendomsverhoudingen te wijzigen.  

 

6. de partners willen afspraken maken over 

pensioenverevening  

De pensioenverevening uit de Wet verevening 

pensioenrechten bij scheiding is van regelend 

recht. Er kan worden afgeweken bij huwelijkse 

voorwaarden van de in de wet opgenomen 

hoofdregel van het verevenen van 

ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is 

opgebouwd.  

 

7. de partners willen afspraken maken over 

de betaling van de kosten van de 

huishouding  

In de wet staat dat echtgenoten 'bij 

schriftelijke overeenkomst' van de wettelijke 

regeling kunnen afwijken.  

 

8. een van de partners heeft een 

alimentatieverplichting jegens kinderen 

en/of een ex partner  

Hoewel bij trouwen in beperkte gemeenschap 

van goederen de schuld tot betaling van de 

verplichting tot levensonderhoud buiten de 

gemeenschap valt, betaalt de andere 

echtgenoot wel indirect mee aan het 

levensonderhoud omdat de betaling daarvan 

ten koste gaat van het inkomen van een van 

de echtgenoten. Dat kan anders geregeld 

worden. 

 

9. een van de partners heeft niet de 

Nederlandse nationaliteit  

Door het uitbrengen van een rechtskeuze in 

huwelijkse voorwaarden kunnen de 

echtgenoten zekerheid krijgen over welk recht 

van toepassing is op hun 

huwelijksvermogensregime. 

 

10. het voorkomen van opeisbaarheid van 

erfrechtelijke vorderingen  

Op grond van opeisbaarheidsclausules van 

erfrechtelijke vorderingen met betrekking tot 

'hertrouwen zonder het maken van huwelijkse 

voorwaarden' is het bijna altijd van belang dat 

huwelijkse voorwaarden worden gemaakt om 

de opeisbaarheid te voorkomen. 

 

Best complex allemaal. Wilt u vrijblijvend eens 

komen praten over de mogelijkheden die 

huwelijkse voorwaarden in uw situatie kunnen 

bieden?  

U bent van harte welkom bij één van onze 

gespecialiseerde familierechtjuristen. 
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Vrouwen van Nu 

 
Het is jammer, maar er zullen ook in april en mei 

geen ledenavonden meer zijn.  

Het is nog even afwachten wanneer we weer 

bijelkaar mogen en kunnen komen.  

 

 

Daarom deze keer een recept. 

 

Snelle bruine bonensoep. 

 

Ingrediënten: 

 

1 pakje Engelse bruine bonensoep (Honig) 

1 pot of blik bruinen bonen 

1 prei 

1 flinke winterwortel 

1 ui 

1 rookworst 

1 droge worst 

 

Bereiding 

- Maak de ossenstaartsoep zoals omschreven op 

de verpakking.  

- Als de basissoep klaar is, voegt u de 

afgespoelde bruine bonen toe. 

- Even warm laten worden en vervolgens de 

klein gesneden groentes toevoegen. 

- En voor de smaak kunt u de droge worst 

gewoon met de soep mee laten trekken.  

- Na een half uur voegt u de rookworst in plakjes 

gesneden toe. 

- Als de soep 3 kwartier heeft opgestaan is de 

soep klaar om gegeten te worden. 

- Voeg evt. kort daarvoor nog wat bladselderij 

toe, maar dit niet de hele tijd laten 

meetrekken. 

- Serveren met roggebrood en ontbijtspek. 

 

Truus Witteveen 
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Jennifer Plein 
nieuwe diëtist bij Huisartsenpraktijk Bakkeveen 

 

Als geboren en getogen 

Amsterdamse vertrok 

ik, Jennifer Plein, 25 

jaar geleden als pas 

afgestudeerde diëtist 

naar Paramaribo, 

Suriname. Het land van 

mijn ouders. Daar heb 

in 2 ziekenhuizen 

gewerkt, daarnaast 13 

jaar lang mijn eigen 

praktijk plus 

voedingsconsultancy 

geleid, ook heb ik les 

gegeven aan 

verschillende 

opleidingen en ben ik al 

15 jaar de host van een radioprogramma waar 

voeding het centrale thema is.  

 

Wellicht heeft u mij samen met Drs. Brouwers in 

het televisieprogramma ‘Dokters van morgen’ 

gezien waar we Durk en Janny hebben begeleid 

naar een gezondere bloeddruk. 

  

Vanaf 10 maart j.l. ben ik begonnen bij 

huisartsenpraktijk Bakkeveen en wil ik samen met 

het gehele team mijn bijdrage leveren aan de 

gezondheid van Bakkeveen. 

  

Mocht u denken dat u weleens uw voedingspatroon 

gescreend zou willen hebben om te kijken waarin 

er ruimte voor verbetering is. Of bent u reeds 

bekend met hoge bloeddruk, diabetes, een te hoog 

cholesterolgehalte, maag-darmproblemen, 

nierstenen, jicht, hormonale klachten, 

schildklierproblemen, weegt u wat te zwaar of wilt 

u juist aankomen, dan bent u zeer welkom op mijn 

spreekuur. 

 

Op de donderdag na, heb ik elke dag spreekuur. 

Belt u gerust voor een afspraak naar diëtisten 

praktijk Jennifer Plein, Weverswal 6, 9243 JL 

Bakkeveen. 

Tel: 06-13006721 

 

 
Jon Brouwers en Jennifer Plein

 

 

 

  

  



 

16 

  



 

17 

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 SCW-Dúnhoeke 
 

Het blijft maar aanrommelen voor ons allemaal. 

Wat kan wel? Wat kan niet? Het is een beetje 

laveren en er zijn gewoon geen activiteiten 

mogelijk. Heel jammer nu het weer beter wordt. 

We weten nu hoe het kan zijn als het warm en 

droog is. Bakkeveen is dan een geliefd 

wandelparadijs. Corona betekent niet wat we 

stilzitten. Er worden plannen gemaakt om direct 

activiteiten op de plank te hebben zodra het kan. 

 

Samen met het Steunpunt, de Vrouwen van Nu en 

Dúndelle onderzoeken we de mogelijkheid een 

voorlopig maandelijkse maaltijd te organiseren 

voor alle Bakkeveensters die hier aan deel willen 

nemen. Heeft u tips of vragen, neem dan kontakt 

op met bloeizone@bakkeveen.nl of met de 

betrokken organisaties. 

 

In het verre verleden werden er in Bakkeveen 

spelweken georganiseerd. De laatste jaren waren 

er voetbalkampen. Bloeizone Bakkeveen is aan het 

onderzoeken of en hoe we in Bakkeveen in de 

zomervakantie een sport- en beweegweek 

kunnen organiseren. Dúndelle, tennisvereniging en 

jeugdtoneel hebben al aangegeven mee te willen 

denken. Niets staat vast, alle inbreng en 

medewerking is welkom. 

 

In een gesprek met Dundelle werd duidelijk dat 

Optisport open staat voor samenwerking met het 

dorp. Zwemmen combineren met een andere 

activiteit is zeker mogelijk. Zo kwam ook de 

zwemvierdaagse ter sprake, een evenement dat in 

andere dorpen waar Optisport zwembaden heeft, 

een groot festijn is. Hoe kunnen we dat ook in 

Bakkeveen voor elkaar krijgen? 

 

Nu weer “Nieuws over de gewone activiteiten van 

de bloeizone: 

 

• Wandelen 

Nog steeds geen natuurwandelen op de 

dinsdagmorgen. Er wordt dan wel niet 

georganiseerd gewandeld, maar heel veel 

inwoners maken hun dagelijkse ommetje en 

spreken elkaar in de vrije natuur of over de 

heg. 

 

• Filmhuis 

Bakkeveensters die op de mailinglist staan van 

het filmhuis hebben een indrukwekkende lijst 

gekregen met data van de vele filmactiviteiten 

in het komend seizoen. Het wordt een 

lustrumseizoen. We proberen In de 

zomermaanden meer buitenfilms te draaien op 

bijzondere locaties. Bij een buitenfilm wordt 

pas een paar dagen tevoren bekend gemaakt 

wanneer en waar de film gedraaid kan worden 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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• Energiewijs Bakkeveen 

EWB timmert goed aan de weg. Het 

postcoderoosverhaal vindt u elders in het blad. 

 

• Dorpstuin Bakkeveen zorgt voor een fleurig 

Bakkeveen in het voorjaar al zijn helaas niet 

alle bollenvelden volop tot bloei gekomen. Ook 

wordt hard gewerkt aan het verbeteren en 

vernieuwen van borders van de gemeente. 

Vorig jaar heeft iedereen kunnen genieten van 

de prachtige border aan de Merskekamp. Er 

worden meer borders aangepakt. Hulp is altijd 

welkom. 

 

• Bloeizone Bewegen 

Vanwege corona geen fittesten, maar er wordt 

alweer gewerkt aan de verbetering van de 

huidige fittesten. Bewegen blijft belangrijk. 

Gommers, de meest bekende IC-arts, geeft in 

een interview aan dat er in het verleden meer 

aandacht besteed had moeten worden aan de 

fitheid van mensen. Het immuunsysteem wordt 

er sterk door verbeterd. Nu beginnen met meer 

bewegen en gezonder eten levert ook bijna 

direct een verbetering op. Dat was ook een van 

de redenen om in de maand maart aandacht te 

besteden aan gezond en anders eten, veel 

groenten en minder vlees. 

 

Ook een glaasje wijn of bier minder levert al 

wat op volgens de (ervarings)-deskundigen. 

Wandelen en binnenkort weer zwemmen in het 

verwarmde bad voelt lekker en is ook nog 

gezellig.  

 

Bloeizone Bakkeveen geeft ook een impuls aan 

andere dorpen. Zo is Wijnjewoude hard bezig 

met Gezond Wijnjewoude. Goed voorbeeld doet 

goed volgen. Ieder dorp zal het anders doen en 

heeft verschillende mogelijkheden. Het is 

belangrijk en leerzaam van elkaar te leren. Dit 

geldt ook voor Bakkeveen! 

 

 

 

 

• Zwembad open 

Optisport heeft besloten het 

zwembad eerder te openen. Dit 

betekent dat er weer baantjes 

gezwommen kunnen worden in 

lekker warm water en dat het leszwemmen 

wordt opgestart Heel fijn dat deze mogelijkheid 

van bewegen in Bakkeveen mogelijk is. Het is 

ook nog gezellig. Er wordt wat afgekletst in het 

zwembad. Zie de website van Dundelle: 

www.dundelle.nl  

 

• Duofiets 

De duofiets is aangeschaft en rijdt al 

regelmatig door het dorp en de omgeving. Het 

geeft mensen die niet meer in staat zijn 

zelfstandig te fietsen, de mogelijkheid mee te 

trappen en op een andere manier de omgeving 

te zien. Meer informatie op de website van 

Bakkeveen. www.bakkeveen.nl/bloeizone. 

 

• Eet je gezond 

In de maand maart vond u iedere dag een 

recept op de website van Bakkeveen. Heeft u 

de recepten gelezen, gebruikt of was het 

helemaal niets? We horen het graag.  

Na corona starten we weer met (H)eerlijk eten 

en misschien een kookcursus. Voor corona 

lagen de plannen klaar en er was genoeg 

belangstelling dus het moet lukken. 

 

• Minibieb 

In december heb ik aangekondigd dat 

buurtvereniging De Feart opdracht heeft 

gegeven aan de VSO in Drachten om drie 

minibiebs te maken voor Bakkeveen. Door de 

sluiting van de school i.v.m. corona , heeft dit 

project vertraging opgelopen. De kastjes zijn 

inmiddels gemaakt. Het verfwerk en verdere 

afwerking zal spoedig volgen. We zijn benieuwd 

wanneer de boeken erin kunnen en alle drie de 

minibiebs hun plek gevonden hebben.  

 

Emy Hoogenboom 
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Slaap Slimmer 
 

Deel 1 
Goed slapen is een van de pijlers uit het programma van Bloei-Zone Bakkeveen.  

Door de kwaliteit van je slaap te verhogen verbeter je de functies van je 

lichaam en, je geest.  
Met het boek “Sleep Smarter” heeft Shawn Stevenson aangetoond hoe je de kwaliteit van je leven kunt 

verbeteren met het verbeteren van je slaap.  Hieronder een samenvatting met zijn belangrijkste tips. Na 

het lezen weet je waarom slaap is verweven met gezondheid, en hoe het samenwerkt met goede 

voeding, beweging en levensstijl en wat je kunt veranderen om jouw slaap te optimaliseren.  

  

1. De waarde van slaap 

Er is niet één onderdeel  van je mentale, 

emotionele of lichamelijke prestatie die niet 

wordt beïnvloed door de kwaliteit van je slaap.  

Nu kan het zijn dat je zegt maar ik slaap 

prima. Belangrijk is ervoor te zorgen dat je 

slaap ook van een goede kwaliteit is. Pas dan 

gaat je lichaam de voordelen van slapen echt 

helemaal inzetten om je geest en lichaam in 

een topconditie te brengen en te houden. 

 

Wel of niet goed slapen wordt bepaald door je 

biologische klok.  Deze werkt net als horloge of 

de klok op je mobiel.   Met betrekking tot je 

biologische klok kun jij alleen bepalen of deze 

goed loopt.  Is je biologische klok goed 

afgesteld dan werkt je hormoonhuishouding (je 

hebt meer dan 50 hormonen) beter en kan er 

gewerkt worden aan een optimale gezondheid. 

 

Tip 1 
Begin daarom met denken over slaap als een 

ongelofelijke verwennerij, zoals een heerlijk 

toetje, sta jezelf toe ervan te genieten. Je 

verdient het: je hebt het nodig om gezond te 

blijven. 

 

2. Krijg meer zonlicht op een dag 

Je slaapcyclus of te wel je biologisch klok 

systeem wordt zwaar beïnvloed door de 

hoeveelheid zonlicht die je op een dag 

ontvangt. Het krijgen van meer zonlicht tijdens 

de dag kan je dus helpen om ‘s nachts beter te 

slapen. 

 

Tip 1 

Als het gaat om slaapvoordelen, al het zonlicht 

is niet gelijk verdeeld. De biologische klok 

reageert het meest op zonlicht in de 

vroege ochtend, tussen 6.00 en 8.30 uur. 

Blootstelling aan zonlicht later op de dag is nog 

steeds gunstig maar het biedt niet hetzelfde 

voordeel. Dit zal natuurlijk variëren afhankelijk 

van de tijd van het jaar, maar maak er een 

gewoonte van om in die eerste uren naar 

buiten te gaan om (zon)licht op te doen. Zelfs 

op een bewolkte dag zal je lichaam er gunstig 

op reageren. 

 

Tip 2 
Als het niet lukt in de ochtend en je zit op een 

plek waar geen natuurlijk zonlicht komt gebruik 

dan je lunchtijd om wat zon op je huid te 

krijgen. Zelfs op een bewolkte dag zullen de 

zonnestralen hun weg vinden en je 

hormoonfunctie positief beïnvloeden. Je kan je 

10 minuten pauzes ook buiten doorbrengen of 

maak er een gewoonte van om je lunch buiten 

op te eten. 

 

3. Vermijd schermtijd voor bedtijd 

Het kunstmatige blauwe licht wat wordt 

uitgezonden door elektronische schermen, 

triggert je lichaam om meer overdag hormonen 

(zoals cortisol) te produceren en het brengt je 

lichaam in de war in zijn natuurlijke 

voorbereiding op de slaap. 

Het gebruik van lichtgevende elektronische 

apparaten, in de uren voordat je naar bed 

gaat, kan een negatieve invloed hebben op je 

algehele gezondheid, je alertheid en jouw 

biologische klok.  

Uit onderzoek is gebleken dat langdurig gebruik 

‘s avonds kan leiden tot een chronische 

verstoring van je biologische klok met als 

gevolg dat de kans op gezondheidsproblemen 

enorm kunnen toenemen. 

 

TIP 1 

Als je je lichaam de slaap wilt geven die het 

nodig heeft, maak er dan een gewoonte van 

om alle schermen minstens 90 minuten voor 

bedtijd uit te zetten om de melatonine en 

cortisolspiegels te normaliseren. 

 

TIP 2 
Gebruik een alternatief medium voor 

avondactiviteiten denk aan een boek of gewoon 

eens echt met elkaar praten met je naasten  

over  bijvoorbeeld hoe de dag is geweest, waar 

je enthousiast over bent en waar je tegenaan 

loopt. 

 

TIP 3 
Schakel de signalen uit door de instellingen aan 

te passen. Automatische meldingen worden 

aangeprezen als prachtige functies van 

hardware, software en apps. Maar ze zorgen er  
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eigenlijk voor dat je als een rat in een kooi zit. 

Wanneer je de beste slaap ooit wilt krijgen 

neem dan de controle over je hersenen terug 

en schakel zoveel mogelijk visuele en auditieve 

signalen uit. 

 

TIP 4 

Gebruik een blauw licht blokker wanneer je 

later op je computer moet zijn dan je zou 

willen. 

 

4. Ga voor een cafeïne avondklok 

De realiteit is dat mensen van koffie houden. 

Het is wat het is. Toch is het belangrijk een 

aantal dingen over de cafeïne te weten. Cafeïne 

beïnvloedt niet alleen ons zenuwstelsel maar 

ook ons hormoonstelsel. Het stimuleert de 

twee antislaap hormonen: adrenaline 

(actiehormoon) en cortisol (stresshormoon). 

Verder heeft het een halfwaarde tijd van 

ongeveer 5 tot 8 uur. Dat wil zeggen dat na 

(zeg 8 uur) nog de helft van de cafeïne in je 

lichaam aanwezig is. 

 

TIP 1 

Plaats een cafeïne klok zodat je lichaam de tijd 

heeft om alle cafeïne te verwijderen voordat je 

naar bed gaat. Voor de meeste mensen is dat 

in het algemeen voor 14.00 uur ’s middags 

 

5. Wees koel 

Wanneer het tijd is voor je lichaam om te gaan 

rusten, dan vindt er een automatische 

verlaging plaats van ongeveer 1 graad om je 

lichaam te helpen om in slaap te vallen. Tijdens 

warme zomers slaap je vaak minder goed 

omdat de omgeving nog zo warm is. 

 

TIP 1 

In de winter: zet als het niet vriest geen 

verwarming aan op je kamer. Heb je het koud 

doe een pyjama en/of sokken aan en regel een 

warmwater zak. Of neem een warm bad. 

In de zomer: zorg voor zonwering binnen en/of 

buiten, zet ‘s nachts een raam open voor een 

frisse kamer en sluit overdag de ramen 

wanneer het erg warm is buiten. Zorg indien 

nodig voor een verkoelend matras 

 

6. Ga naar bed op de juiste tijd 

Wanneer je slaapt tijdens de juiste uren haal je 

daar de meeste voordelen mee. Het is net als 

op het juiste moment aandelen kopen op de 

beurs. Het gaat er namelijk niet om hoeveel je 

investeert maar wanneer je investeert. 

Het is bekend dat bij mensen de meest 

gunstige hormoonafscheiding en herstel 

van het lichaam plaatsvindt tussen 22.00 

uur ‘s avonds en 2.00 uur ‘s nachts. Dit is 

wat je noemt money time. Dit is ook de tijd dat 

de afvalverwijderingsdienst langskomt in de 

hersenen. Je hersenen schrompelen even ruim 

met 40% en de omgeving wordt 

schoongespoeld. Men zegt niet voor niets “even 

een nachtje over slapen”. Het kan best zijn dat 

je de volgende dag een frisser en beter idee 

hebt. Dit zijn dus de beste uren om in bed te 

liggen en te slapen. 

 

TIP 1 
De geadviseerde bedtijd van 22.00 uur ‘s 

avonds is niet exact met het oog op de variatie 

in zomer- en wintertijden. Om de hoogst 

mogelijke kwaliteit van slaap te krijgen ga je 

naar bed een paar uur na het donker worden 

buiten. Voor de meeste mensen is dat tussen 

21.00 en 23.00 uur door het jaar heen. Door 

dit te doen geef je jezelf het meeste hormonale 

voordeel. In de wintermaanden slapen we 

gewoonlijk meer en gaan we ook iets eerder 

naar bed.  

 

TIP 2 

Maak er een gewoonte van om wat zonlicht te 

krijgen nadat je wakker bent geworden. Het 

helpt je om in een goed dagritme te komen.  

Maak een wandelrondje van 20 minuten of 

langer tussen 6.00 en 8.30 uur ‘s morgens dan 

reageert je biologische klok het meest op 

zonlicht. 

 

In het meinummer van de Slúswachter deel 2 van 

Slaap Slimmer.  

Echt contact is helend! 

    Fijn, mijn praktijk is weer open! 
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Energiewijs Bakkeveen 

  

Goed voorbeeld doet goed volgen 
 

1 april 2021 is een bijzondere datum. Vanaf die 

datum kunnen aanvragen voor een nieuwe ronde 

postcoderoosprojecten worden ingediend bij de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  

 

De Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen heeft de 

aanvraag voor de subsidie voor realiseren van een 

coöperatief zonnedak op het bedrijf van Aalzen en 

Saskia Veenstra op die datum ingediend. En als 

alles goed is bevonden staan we vóór in de rij. De 

dakeigenaren stemmen in, Liander heeft zich 

bereid verklaard om vóór week 33 een extra 

stroomaansluiting te realiserenen en we hebben 

een financieringsmodel ontwikkeld.  

 

We gaan vanaf nu de mensen die zich 

geïnteresseerd getoond hebben benaderen met een 

concreet voorstel over de condities waaronder ze 

kunnen deelnemen. We hopen de installatie in de 

periode september/oktober 2021 te kunnen 

realiseren. 

 

In het overleg in februari met Aalzen en Saskia 

over de condities waaronder het zonnedak op hun 

bedrijf kon worden geplaatst, vertelden ze dat ze 

zelf aan het kijken waren of ze op de andere daken 

van hun bedrijf ook zonnepanelen zouden gaan 

plaatsen om daarmee het stroomverbruik van hun 

bedrijf af te dekken. We spraken af elkaar op de 

hoogte houden, om bij de aanleg van de 

zonnedaken eventueel samen te kunnen 

optrekken. 

 

Toen ik hen vorige week vertelde in welk tijdpad 

wij verwachten het zonnedak van de coöperatie te 

kunnen realiseren, werd ik overrompeld door het 

bericht dat ook de andere daken van het bedrijf 

van zonnepanelen zouden worden voorzien, en dat 

dat waarschijnlijk al in april zijn beslag zal vinden. 

 

We zijn blij met die uitkomst. Dat er in 2021 niet 

één zonnedak van ongeveer 200 panelen wordt 

gerealiseerd, maar tweeëneenhalf zonnedak, is een 

groot succes voor Bakkeveen. We zijn er trots op 

dat we in dat proces een stimulerende rol hebben 

kunnen spelen, en we vinden het niet erg dat we 

vlak voor de finish zijn ingehaald.  

 

Ook samen met andere eigenaren van grote daken 

in de omgeving, willen we graag zoeken naar 

mogelijkheden om het gebruik van met fossiele 

brandstoffen opgewekte stroom terug te dringen.           

 

Fred Hoogenboom 
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            Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 0516-541777 

Himmeldei  
 
Op 30 maart heeft groep 4/5 rondom de school zwerfvuil opgeruimd. De Himmeldei wordt 
jaarlijks georganiseerd door gemeente Opsterland. Dit jaar kregen de leerlingen ook een 
leuk doeboek van de Afvalmonsters. 
We hadden mooi weer erbij, de leerlingen hebben veel zwerfvuil opgeruimd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insectenhotel 
 
Naast dat de leerlingen een leuk doeboek hebben gekregen, kregen we als school ook 
nog een insectenhotel. Samen met groep 3 hebben we een leuk plekje naast de school 
uitgezocht. Wij hopen dat veel insecten ons hotel komen bezoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lente 
 
De lente is begonnen. Het is volop voorjaar in onze school. De leerlingen hebben al leuke 
voorjaarswerkjes gemaakt en we genieten allemaal volop van het buitenspelen in de 
pauzes.  
 
 

De Oanrin, de scho  ol die er toe doet! 
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Palmpasen 

 
De kinderen van groep 1/2 maken elk jaar prachtige Palmpasenstokken. 

Op Palmpasen wordt gedacht aan de intocht van Jezus in Jeruzalem, een week 

voor het Paasfeest. 

Gingen de kinderen normaal met hun mooi versierde stokken naar de 

Mande om liederen te zingen voor de ouderen, dit jaar was dat niet 

mogelijk door de coronamaatregelen. 

Wel werden in de klas de Palmpasenstokken gemaakt en was er een 

optocht door het dorp op vrijdag 26 maart. 

 

 
 
Gelukkig kwamen ze onderweg enkele ouders tegen en werden ze getrakteerd. 

 

         

 
Op donderdagochtend 2 april hebben wij in alle groepen het Paasfeest gevierd en om 12.00 uur in 

de klassen samen met de leerlingen een lekkere warme lunch gemaakt. 

 
‘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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Cultureel rondje Bakkeveen 

 
Het was stil op het culturele vlak in Bakkeveen. Nu 

het voorjaar en de zomer zich aandienen en de 

planten weer tot leven komen met bloemen en 

frisgroen is het voor alle groepen en verenigingen 

uit Bakkeveen ook wel een reden om hun geluid 

weer te laten horen.  

Want wat is er nu mooier dan naast het geluid van 

de ontwakende vogels ook ons geluid hierop af te 

stemmen.  

 

Je merkt het toch het heeft te lang geduurd om 

samen niets te doen, het gaat toch kriebelen om 

weer in actie te komen. De vraag is kunnen wij niet 

als culturele verenigingen op verschillende plaatsen 

in Bakkeveen ons geluid niet laten horen door 

middel van een Cultureel rondje in 

Bakkeveen waar: 

• Verhalen worden verteld,  

• Muziek wordt gemaakt,  

• Een film wordt vertoond, 

• Theater wordt gemaakt, 

• Een dansje gedaan, 

• Wordt gezongen. 

• Een schilderij gemaakt. 

En er is vast wel meer te bedenken. 

 

In ieder geval heeft Bakkeveen voldoende plakken 

om kleinschalig iets moois neer te zetten wat past 

bij vereniging of groep. 

Plaatsen die zich hiervoor lenen zijn: 

• Dundelle, 

• De Scheperij, 

• Het volkstuincomplex De Twakamp, 

• De Slotplaats, 

• De Sterrenschans, 

• De verschillende campings, 

• De oude schaapskooi, 

• Het Plaza-plein 

En er zijn vast nog wel meer plaatsen. 

 

Wanneer gaan we dit doen? 

Alles is onder voorbehoud maar niets doe of geen 

plannen maken is geen optie. Willen wij zorgen dat 

Bakkeveen een bruisend verenigingsleven houdt, 

zijn positieve vooruitzichten noodzakelijk. En dit is 

in de zomermaanden zeker Corona proof te 

organiseren. 

 

Wie wil er mee doen? 

In ieder geval gaat de uitnodiging 

naar: 

• Toneelvereniging Nij Bigjin, 

• LEEF Jeugdtheater, 

• De Dúnsjongers, 

• Het Popkoor, 

• De Brassband Opsterland, 

• De Koperbende, 

• Plaatselijk Belang, 

• MuZieSen, 

• Het Filmhuis, 

• De Historische vereniging, 

• SKW, 

• Bloeizone 

En er zijn er vast nog wel groepen vergeten.  

 

Deze oproep is geschreven op persoonlijke titel en 

hiermee wil ik een voorzet geven aan Bakkeveen 

om de bal in het net te schieten. 

  

Laat maar weten wat je ervan vindt. Dan kunnen 

wij er samen vast wel iets moois van maken. 

 

Reacties kun je sturen naar 

geertlouwes@gmail.com 

 

Geert Louwes 
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Doarpstún nieuws 

april 2021 
 

Het voorjaar is nu wel voel- en zichtbaar in 

Bakkeveen. De zon schijnt en de bollen staan volop 

in bloei in de plantsoenen en de tuinen. De 

plantenvakken met vaste planten die vorig jaar zijn 

ingeplant zijn weer schoongemaakt en klaar voor 

de zomer. 

Ook voor de tuin is het de tijd om in actie te 

komen. Begin tijdig met het verwijderen van het 

onkruid en voorkom dat het uit gaat zaaien. 

 

Bewoners van de Merskekamp actief 
Met de bewoners van de Merskekamp is 

afgesproken dat de beplanting voor hun huizen 

wordt vervangen en dat zij het onderhoud gaan 

doen. Als tegenprestatie helpt de Doarpstun de 

bewoners met technische ondersteuning bij het 

onderhoud van hun tuin.  

 

Op de foto’s hieronder zijn de bewoners actief en 

het eindresultaat mag er zijn. Voor meer foto’s van 

alle voorjaars activiteiten kunt u vinden op de 

website van Bakkeveen. 

www.bakkeveen.nl/doarpstun. 

 

Herinrichten van het groen in de straat 

Met de bewoners van de Tsjerkewâl, Ecofeen en de 

Merskekamp zijn plannen besproken om de 

beplanting in de straat te vervangen. In de 

komende periode gaat de gemeente de 

voorbereidende werkzaamheden uitvoeren en 

daarna worden de vakken ingeplant met nieuwe 

planten. 

 

Tuintips 
In april vraagt het gazon alle aandacht. Zowel wat 

onderhoud van een bestaand gazon betreft, als de 

aanleg van een nieuwe grasmat, is april de meest 

geschikte maand. Om een gazon aan te leggen kan 

u kiezen om het in te zaaien (vanaf half april als de 

temperatuur het toelaat) of graszoden te leggen. 

Wat u ook kiest, het voorbereidende werk wat de 

bodem betreft is identiek.  

 

Onderhoud 

Vanaf nu regelmatig maaien. 

Is het gazon overgroeid met mos dan kan het 

nodig zijn om te verticuteren. Na het verticuteren 

kale plekken inzaaien en een stikstofrijke meststof 

strooien.   

Naar het einde van de maand toe een tweede maal 

meststof toedienen. 

 

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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Natoer Nijs 

maart 2021
 

 

Het voorjaar wil tot op heden (23 maart) niet erg 

vlotten. Wind uit noordelijke richting is hier debet 

aan. Betekent dat we nog even moeten wachten 

op de terugkeer van veel voorjaarsgasten. 

 

Weliswaar heb ik al een aantal Tjiftjafs horen 

zingen: zeer melodieus “tjif-tjef-tjif-tjef” (niet 

vergeten). Ook Witte Kwikstaarten zijn hier en 

daar terug. Tot op heden nog geen Zwartkop (ook 

een van de vroege terugkomers). Maar goed, er is 

wel veel zang van onze standvogels, zoals 

Zanglijster, Roodborst, Winterkoning, Heggenmus, 

Vink en ook hier en daar Groenling. Bosuilen laten 

het wat afweten, mogelijk zou predatie hier aan de 

orde kunnen zijn. Ik denk dan dat marters de 

boosdoeners zijn. Bekend is dat zij nesten van 

holenbroeders prederen. 

  

Dit jaar wordt het gebied Mandeleijen (ten westen 

van ons dorp, naast het fietspad naar Foarwurk) 

geteld voor het Fryske Gea. Tot op heden een 

zingende Roodborsttapuit. Het gebied zal drastisch 

worden aangepakt, vandaar nu een zgn. 

nulmeting. Nul is het inderdaad, op de 

Roodborsttapuit na dan. Ben benieuwd wat het de 

komende jaren gaat worden. 

 
Roodborsttapuit in Voorwerkerveld 

 

Verder tel ik weer Allardsoog. Het is daar genieten 

van de zang van Boomleeuwerik, Grote Lijster, 

Geelgors en meerdere Roodborsttapuiten. Ook laat 

de Groene Specht zijn zgn. “duivelslach” horen. 

Aan het eind van het broedseizoen zal ik een kort 

overzicht schrijven. 

  

Verder stuurde Afke Okkema een foto van een wat 

witvlekkerige merel. Op de foto wat witte 

pigmentvlekken, die vermoedelijk zijn ontstaan 

door beschadigingen of pigmentgebrek. Er worden 

meer vogels gezien met deze pigmentvlekken, 

zoals Huismus, Spreeuw en Kraaien. Soms zie je 

geheel albinistische (witte) vogels of leucistische 

vogels. Een melding van een leucistische Fuut die 

mij werd gemeld door Oene Roelsma op 

industrieterrein Azeven te Drachten. De vogel een 

dag later bezocht en gefotografeerd.  

 
Witvlekkerige merel 

 

 
De Fuut te A-zeven 

Waarnemingen   

 

Vogels: 

• Ruurd Weima, Mjûmsterwei, meldt een paartje 

Grote Bonte Specht op de voederplaats. Ook 

veel Huismussen en Vinken, maar weinig 
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Geelgorzen tov de vorige winter.   

• Laura Teeuwen meldt een roepende Zwarte 

Specht langs de Mjûmsterwei. Tevens ook een 

Groene Specht. De Zwarte Specht zit nog met 

zeker drie broedparen in onze omgeving. 

• Oene Roelsma meldt op 21 maart een 

overvliegende Slechtvalk over het dorp.  

• Twee Blauwe Kiekendieven (man en vrouw) 

laten zich af en toe zien op of om de 

Duurswouderheide.   

• Is het u opgevallen hoe weinig Ringmussen er 

zijn? Bekend is dat de soort drastisch is 

achteruitgegaan in ons land. De oorzaak zou 

een virus kunnen zijn of toch veranderde 

leefomstandigheden.  

• Verder wordt ook Appelvink niet veel gemeld. 

Let er eens op en meld het dan even.   

 

Volgende keer wat meer over planten, vlinders etc. 

(Er zijn er nog maar weinig). 

 

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 

 
 

 

Wilt u lid worden van de Natuerferiening? Dat kan! 
Meld u aan via 
www.natuur-bakkeveen.nl/lidworden.php 
of laat het weten aan de penningmeester:   
Ingrid Arends, tel. 06-16348210 

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Fotowedstrijd 

 

Markante Bomen 
 

Wandelt of fietst u graag? En neemt u 

graag foto’s van al het moois wat u 

onderweg ziet? 

Dan ziet u vast ook wel eens een boom 

staan waarvan u denkt: “Wat een 

schitterende boom!“   

Zo’n markant exemplaar gaat u met 

plezier en natuurlijk zo fraai mogelijk op 

de foto zetten. 
 

U kunt nu ook de Natuerferiening Bakkefean met 

uw foto(s) een groot plezier doen. De 

Natuerferiening verzamelt namelijk foto’s van 

markante bomen, die in en rondom de dorpen 

Bakkeveen, Wijnjewoude, Ureterp, Frieschepalen 

en Siegerswoude staan. 

 

Het gaat om bomen in de openbare ruimte, 

natuurterreinen blijven buiten beschouwing. 

Om u een beetje aan te sporen om een bijzondere 

foto van een bijzondere boom naar de 

Natuerferiening te sturen, hebben we er een 

wedstrijd van gemaakt. 

Voor de winnaar stellen we (geheel toepasselijk) 

een fraai boek over bomen beschikbaar. 

 

En om iedereen van uw bijzondere foto mee te 

laten genieten, plaatsen we alle ingezonden foto’s 

op de website van de Natuerferiening.  

Ter inspiratie plaatsen we twee voorbeelden van 

markante bomen uit natuurterreinen in onze buurt. 

Deze bomen dingen dus niet mee! 

 

Allereerst de welhaast beroemdste boom van 

Bakkeveen, de klimboom in het Mandefjild.  

Een unieke boom, die zich al vele jaren op de 

schrale zandgrond staande houdt. De wortels zijn 

helemaal blootgelegd door de wind: het zand is 

weggestoven… Ontelbare foto’s zijn 

er in de loop der tijd van gemaakt!  

 

 

De tweede boom is de zogenaamde boeketbeuk, 

die op het landgoed de Slotplaats van 

Natuurmonumenten te vinden is. Ook weer zo’n 

sprookjesachtige boom waarvan al heel veel foto’s 

zijn genomen.  

Het is een goed voorbeeld van hoe vroeger bomen 

in bundeltjes werden aangeplant, zodat er als het 

ware een boeket met bomen ontstond. 

 

 

 

Zin om mee te doen?  

Lees dan allereerst de 

voorwaarden! 
 

Voorwaarden Fotowedstrijd Markante Bomen 

 

1. De foto van de markante boom moet genomen 

zijn in het oostelijk gedeelte van de gemeente 

Opsterland.  

De westelijke grens is de N381, de noordelijke 

grens de A7. De oostelijk en zuidelijke grens is 

aangegeven met rode lijn op het kaartje 

hieronder (=gemeentegrens).



 

33 

 

 

2. De foto is van een boom in het openbare 

gebied of van een boom zichtbaar vanaf de 

openbare weg bij een boerderij, huis of 

gebouw. 

Foto’s van bomen uit een natuurgebied van 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of ’t 

Fryske Gea of een particulier natuurgebied 

dingen niet mee. 

 

3. De grootte van de foto mag niet kleiner dan 1 

MB zijn en niet groter dan 4,5 MB.  

(bijvoorbeeld:  3263 x 1837 pixels = 3,10 MB) 

 

4. U vermeldt in uw email bij de foto: 

a. uw naam (graag doorgeven of we wel of 

niet uw naam bij de foto op de site mogen 

vermelden) 

b. uw adres en telefoonnummer (deze 

gegevens worden niet op onze site 

vermeld) 

c. de soortnaam van de boom (indien 

bekend) 

d. de exacte plaats van de boom (op onze 

site wordt alleen de plaatsnaam genoemd) 

e. de vermoedelijke of exacte leeftijd van de 

boom (indien bekend) 

 

5. Per persoon mogen er 3 foto’s van 3 

verschillende bomen worden ingezonden. 

Iedereen mag aan de wedstrijd deelnemen. 

Zowel leden als niet-leden van de 

Natuerferiening. 

 

6. De wedstrijd loopt van april tot en met juni 

2021. 

De foto’s dienen vóór 1 juli 2021 in het bezit 

van de Natuerferiening te zijn. 

 

7. U zendt de foto(s) in een bijlage naar 

natuerbakkefean@live.nl  (graag 1 foto per 

mail) 

 

8. U gaat ermee akkoord dat uw ingezonden 

foto(s) zonder overleg door de Natuerferiening 

voor haar eigen doeleinden kan/kunnen 

worden gebruikt. 

Alle ingezonden foto’s worden op de website 

van de Natuerferiening Bakkefean geplaatst: 

www.natuur-bakkeveen.nl/ingezonden_ 

fotos_fotowedstrijd_markante_bomen 

Over een inzending kan niet worden 

gecorrespondeerd. 

 

9. De foto’s worden gejureerd door het bestuur 

van de Natuerferiening Bakkefean 

In september 2021 wordt de winnaar op onze 

website www.natuur-bakkeveen.nl bekend 

gemaakt, met daarbij de winnende foto. Dit 

komt eveneens op de website van Bakkeveen 

en in de Slúswachter te staan. 

 

De winnaar zelf krijgt eerder bericht en krijgt 

op een nader te bepalen datum het boek 

uitgereikt. 

  

mailto:natuerbakkefean@live.nl
https://www.natuur-bakkeveen.nl/ingezonden_fotos_fotowedstrijd_markante_bomen
https://www.natuur-bakkeveen.nl/ingezonden_fotos_fotowedstrijd_markante_bomen


 

34 

Werkgroep dassen 

 
In 2016 is op initiatief van de Natuerferiening 

Bakkefean en in overleg met SBB een start 

gemaakt met het inventariseren van dassen en 

dassenburchten rondom Bakkeveen. De aanleiding 

was een geval van grove stroperij hier in de 

omgeving die landelijk het nieuws haalde. Douwe 

Klijnstra (toen nog voorzitter van de 

Natuerferiening Bakkefean) werd hierover door 

SBS6 benaderd. Het bestuur van de vereniging 

besloot tot een inventarisatie, die helaas een poos 

heeft stilgelegen. Douwe heeft eind 2019 de draad 

weer opgepakt en samen met enkele leden van de 

vereniging opnieuw geïnventariseerd. Recent heeft 

hij een indrukwekkend rapport uitgebracht over de 

bevindingen. Wij geven hier een samenvatting van 

het rapport. 

 

Wel en wee van dassen  
Landelijk gezien gaat het steeds beter met de das. 

Echter met de toename in aantallen dassen steken 

ook de vooroordelen weer de kop op. Zo zouden 

dassen voor enorme schade aan de 

landbouwgewassen zorgen. In de praktijk gaat het 

vaak slechts om enkele tientjes en bovendien staat 

daar bij aanvraag een vergoeding tegenover. 

 

Onder dassen vallen veel verkeersslachtoffers (10 

tot 15%). Als er een zogend vrouwtje doodgereden 

wordt is de kans levensgroot dat ook haar jongen 

door verhongering om het leven komen. Ook 

afgelopen jaar is op de Leidijk, Waskemeer, een 

zogend vrouwtje doodgereden. 

 

Vandalisme kwam afgelopen jaar rondom 

Bakkeveen ook voor. Daders betrappen is lastig, 

maar soms kan de werkgroep met (opruim)-

werkzaamheden duidelijk maken dat er op de 

burcht gelet wordt.  

 

 
 

Waarom inventariseren?  

In de eerste plaats om te beoordelen of er sprake 

is van een gunstige staat van instandhouding. Dit 

is een term uit de Natuurwet welke aangeeft of een 

populatie in staat is om zichzelf in stand te 

houden. Dat is voor het geïnventariseerde gebied 

moeilijk te beoordelen omdat het gebied eigenlijk 

te klein is. Jonge dassen welke de burcht verlaten 

kunnen zich tot wel 20 km verderop opnieuw 

vestigen. In de tweede plaats wordt voor de 

terreinbeheerders uit oogpunt van 

beheerwerkzaamheden geïnventariseerd. Voor 

diverse werkzaamheden in de terreinen is het op 

voorschrift van de Natuurwet noodzakelijk om te 

weten waar de burchten zitten.  

 

Hoe wordt geïnventariseerd? 

De ligging van de burchten en de aantallen dassen 

wordt geïnventariseerd. Bij de 

burchteninventarisatie worden er voor het 

werpseizoen velddagen georganiseerd om burchten 

op te sporen. Er wordt gelet op prenten, latrines, 

snuitputten en met name op wissels, die naar een 

burcht kunnen leiden.  

 

Er worden meerdere typen burchten 

onderscheiden: bijburchten, annexburchten en 

hoofdburchten.  

• Hoofdburchten bestaan uit een complex met 

meerdere pijpen waar vaak enorme hopen 

uitgegraven zand ligt. De hoofdburcht is 

nagenoeg het gehele jaar door dassen 

bewoond.  

• Annexburcht is een tweede hoofdburcht binnen 

150-250 meter van de hoofdburcht. Deze is 

niet permanent in gebruik.  

• Een bijburcht heeft ≥ 1 ingang(en)en is niet 

altijd in gebruik.  

 

Burchten moeten jaarlijks dus een aantal keren 

gemonitord worden om te beoordelen welke 

kwalificatie toegekend moet worden. Naast deze 

indeling kunnen zich ook vluchtpijpen voordoen. 

Deze liggen vaak langs wissels en worden vaak als 

vluchtplaats gebruikt.  
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Avond tellingen  

Van half april tot half juli vinden avondtellingen 

plaats. In deze periode hebben dassen jongen en is 

het lang licht. De tellingen vinden meestal plaats 

tussen 19:00 en 23:00 uur op de hoofdburchten. 

Indien aanwezig wordt vanuit een boom geteld om 

de kans op eventuele verstoring (reuk) zo gering 

mogelijk te maken. Dassen zien slecht maar ruiken 

des te beter. Bij verstoring wordt de burcht 

minimaal enkele weken niet meer bezocht. Elke 

hoofdburcht wordt zo mogelijk tweemaal geteld 

zodat eventuele late worpen ook meegenomen 

worden, soms vaker (als het aantal waargenomen 

dassen te laag is voor wat logischerwijs verwacht 

mag worden). 

 

Wildcamera’s  

Tellen met behulp van camera’s gaat mits goed 

geplaatst erg goed, met name wanneer de burcht 

zich in onoverzichtelijk (geaccidenteerd) terrein 

bevindt. Zowel bij avondtellingen als bij 

wildcambeelden wordt getracht mannelijke en 

vrouwelijke dieren te onderscheiden. Het 

onderscheid vergt ervaring (vrouw spitser 

gebouwd, lange, ovaalvormige staart; man forser 

en breder met korte wigvormige staart) 

(Zoogdiervereniging, 2020). 

 

 

 
Soms wordt een dassenburcht gedeeld met een 

vos 

 

Resultaten  

Tellingen worden niet zonder toestemming van de 

eigenaar / eigenaren uitgevoerd. It Fryske Gea en 

Natuurmonumenten zijn niet om toestemming 

gevraagd omdat zij hun eigen vrijwilligers hebben. 

Om het overzicht zo compleet mogelijk te maken 

zijn hun gegevens wel gevraagd. 

 

De inventarisatie van de burchten is in het rapport 

weergegeven op een topografische kaart. 

Daarnaast is er voor de omschrijving van de 

burchten een Excel spreadsheet. In minimaal 3 

gevallen worden dassenburchten gedeeld met 

vossen.  

 

Er zijn in totaal 29 burchten geïnventariseerd 

welke blijkens de onderverdeling niet allemaal 

tegelijkertijd bewoond zijn. Enkele burchten in 

gebieden van It Fryske Gea waren uit een oudere 

inventarisatie wel bekend maar zijn niet verder 

beschreven  

De exacte gegevens geven wij niet vrij omdat het 

streven juist is om verstoring van burchten te 

voorkomen. 

  

Conclusie 

Veel onbewoonde burchten zijn er niet, veel 

uitbreiding met nieuwe burchten is er ook niet. Dit 

zou kunnen wijzen op een zekere verzadiging van 

het gebied qua aantallen dassen.  

 

Er is kennelijk geen of amper meer plaats voor 

nieuwe burchten uitgaande van het aantal 

burchten in 2016 waarmee de Natuerferiening 

Bakkefean gestart is. De reden zou in het gebrek 

aan geschikte ondergrond voor burchten kunnen 

liggen, te weinig gebieden om te foerageren of een 

combinatie van beide.  

 

Er zijn nog witte vlekken. Sommige gebieden zijn 

nog niet uitvoerig geïnventariseerd. Voor een 

totaalbeeld is het wenselijk dat de inventarisatie 

aangevuld wordt met de gegevens van de andere 

terrein beherende organisaties, het Fryske Gea en 

Natuurmonumenten. En soms blijken zich ook op 

kleinere particuliere terreinen verrassend genoeg 

burchten te bevinden. 

 

 
 

 

Wilt u lid worden van de Natuerferiening? Dat kan! 
Meld u aan via 
www.natuur-bakkeveen.nl/lidworden.php 
of laat het weten aan de penningmeester:   
Ingrid Arends, tel. 06-16348210 
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Dorpsfeest Bakkeveen 2021 
uitgesteld naar 2022 ! 

 

 

We snakken zo naar een feestje, dus keken 

ook wij met smart uit naar het dorpsfeest 

Bakkeveen. Elkaar ontmoeten, 

zeskamptaferelen en hossen in de tent. Dit 

gaat hoe dan ook weer gebeuren maar 

helaas nog niet in 2021.  

 

Dorpsfeest Bakkeveen verplaatsen we naar 

2022. Wat is er nou ook mooier dat dan alles 

weer kan en mag. Bij elkaar achterop de 

bagagedrager tijdens de fietstocht, een 

kontje geven bij een hindernis van de 

zeskamp en gearmd een alcoholische 

versnapering nuttigen tot in de late uurtjes! 

Heerlijk!  

 

We gaan er in 2022 een prachtig mooi feestje van maken met alles erop en eraan.  

Voor nu nog even volhouden en we ontmoeten elkaar heel graag in 2022! 
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Digitale presentatie  

‘Iisbaan yn ’e maaitiid’ 
 
Voor het eerst sinds jaren konden we deze winter 

weer schaatsen op natuurijs. De ijsbanen in 

Fryslân stroomden vol met bezoekers die wilden 

delen in de schaatspret. Hoe liggen de ijsbanen 

erbij als het voorjaar weer begint en het ijs is 

gesmolten?  

 

Eenzaam en verlaten nu er niet meer geschaatst 

kan worden? Nee, ze worden gebruikt, en hoe! Er 

wordt gekaatst, gevoetbald en gekorfbald. 

Paarden, koeien en schapen lopen te grazen op het 

stukje land. Er worden gewassen op geteeld. En 

wanneer ijsbanen er toch verlaten bij liggen, dan 

bieden ze ruimte voor rust en bezinning.  

 
Tresoar brengt vanaf 21 maart t/m 24 mei met 

de digitale presentatie ‘Iisbaan yn ’e maaitiid’ 

Friese ijsbanen in het voorjaar in beeld. 

 

Selfieframe De Slotplaats 
De maaitiid met haar oplopende temperaturen en 

ontluikende natuur nodigt je uit om zelf op pad te 

gaan. Wandel of fiets naar een ijsbaan in de buurt. 

Hoe ligt die erbij? Maak er een foto van, deel deze 

met de hashtag #iisbaanynemaaitiid en wie 

weet inspireer je met jouw foto wel andere dorpen 

en steden.  

 

Bij het ven langs de Duerswâldmer Wei op 

landgoed De Slotplaats welke bij winters weer in 

een ijsbaan verandert, staat een selfieframe die 

uitnodigt tot een foto.  

 
Hanneke en Hans van NatuurMonumenten bij het 

selfieframe nabij de Sterrenschans. 

 

De boswachters van Natuurmonumenten 

probeerden het uit maar gokken dat die poging 

verbeterd kan worden! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Hanneke Wijnja  

Boswachter communicatie en beleven 

Natuurmonumenten, 06-25580513  
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Collecteweek voor 2021  
 

 

In 2021 gaan wij onze gezamenlijke 

collecteweek organiseren in de week van 24 

t/ 30 oktober 2021. 

Wij gaan voor deze periode omdat de huidige 

Corona maatregelen nog te veel onzekerheid 

met zich meebrengen. 

 

Dus alleen in deze week kunt u een 

collectant aan de deur verwachten. 

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan 

horen wij die graag via de mail 

collecte@bakkeveen.nl 

 

Met een vriendelijke groet 

Het Collecte team Bakkeveen 

www.bakkeveen.nl/collecteweek 
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Coronakriebels 

  

Het was ongekend druk in onze dorpssupermarkt. 

Weekend! Dat vergeet je wel eens als je niet meer 

hoeft te werken. Overal toeristen. Hele gezinnen 

tegelijk. Dat is niet de bedoeling, maar wel 

supergezellig. Iedereen liep met een eigen 

boodschappenkarretje. Dat is verplicht in 

coronatijd.    

 

Bij de zuivel bevond ik mij samen met twee 

basisschoolmeiden, een machojongetje en 

vermoedelijk hun moeder. Terwijl de meisjes 

ruzieden over de zoete toetjes, vermaakte broertje 

zich met zijn minikarretje. Hij scheurde ermee de 

winkel door en moest af en toe krachtig afremmen 

vanwege een obstakel op zijn pad.  

 
 

Op tijd gas terugnemen lukte niet meer, toen hij 

plotseling tegen mijn achillespezen aan knalde. 

Gelukkig droeg ik stevig schoeisel, hetgeen niet 

weg nam dat ik nauwelijks een schreeuw van pijn 

kon onderdrukken. 

   

“Ga eens even aan kant voor die tante, Teunie”.  

De moeder aaide het ventje liefdevol over zijn 

bolletje.  

“Pas maar op, dat tante niet per ongeluk achteruit 

schopt”, voegde ik daar vals aan toe, terwijl ik het 

schap met yoghurt een paar snelle 

draaimolenbewegingen zag maken.  

 

Twee verontwaardigde ogen keken mij aan. “Het 

valt niet mee voor de kinderen, mevrouw. Dat 

coronagedoe. Ze moeten zoveel missen. Kunt u 

daar niet een beetje begrip voor hebben? “  

Antwoord geven werd mij bespaard, want de 

zussen van Teunie waren inmiddels verwikkeld 

geraakt in een felle strijd omtrent de keuze van 

het toetje. Moeder trok haar mondkapje naar 

beneden, ging op haar hurken zitten en siste de 

dames iets toe.  

 

Ze leken hevig geschrokken en het drietal 

wandelde rustig naar de kassa. Moe droeg een pak 

gele vla. Teunie was nergens te zien.  

 

Wij hebben een heel fijne supermarkt in ons dorp. 

Dat is grotendeels te danken aan de vele toeristen.  

 

Petra de Jong
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Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Datum Tijd Voorganger Locatie 

Zo 11 april 9:30 Ds. J.N. Jurjens, Drachten  St. Piter Ureterp 

Zo 18 april 9:30 Ds C. van den Broeke, Kampen St. Piter Ureterp 

Zo 25 april 9:30 Ds. Jak Verwaal St. Piter Ureterp 

Zo 2 mei 9:30 Ds. Jak Verwaal De Mande Bakkeveen 

 

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

www.itkeningsfjild.nl 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

April 2021, nr. 4 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

 
Op verzoek van Jan van Dalen, die zich bezorgd 

afvraagt, of hij wel genoeg kopie zal krijgen, zal ik 

wat dieper graven in de geschiedenis en in mijn 

eigen levensloop. Daarvoor is de coronatijd wel 

een goede tijd, vooral als je die tijd ook gebruikt 

om af en toe de tijd een goed boek te lezen en ook 

onze zolder, waar meer dan vijftig jaar 

familiegeschiedenis staat opgestapeld, wat op te 

ruimen. Maar ik begin dichtbij. 

 

De Slotplaats 
In de Slûswachter van maart schreef ik een 

verhaaltje over de haan die verschenen was op de 

top van de Burmaniazuil en over de vraag of er wel 

sprake was van een terugkeer van de haan, zoals 

door de boswachter van Natuurmonumenten was 

gesuggereerd. Ik kreeg per omgaande een reactie 

van Hanneke Wijnja, boswachter bij 

Natuurmonumenten en belast met de 

communicatie, met een uitnodiging om eens 

samen te wandelen. Natuurlijk ging ik daarop in.  

 

Tijdens die wandeling hebben we vooral gepraat 

over de vraag hoe en met welke middelen in de 

gerestaureerde Slotplaats de geschiedenis van het 

landgoed het best tot uitdrukking kan worden 

gebracht, en bij welke periode uit de geschiedenis 

van het landgoed het best aansluiting kan worden 

gezocht. 

  

Als je de zeventiende eeuw kiest, dan kom je uit 

bij de aanleg van de vaart, de bouw van het 

Blauhûs en de Aylva’s die toen eigenaar werden 

van de vaart en het Blauhûs. 

 

Als je de achttiende eeuw kiest dan kom je vooral 

uit bij Burmania’s, die van 1727 tot 1778 eigenaar 

waren van de vaart en van het Blauhûs, en die het 

landgoed hebben ontwikkeld. 

 

Vlak voor de eeuwwisseling (in de patriottentijd en 

daarna is het landgoed nog eigendom geweest van 

een coöperatie (De Compagnons van Bakkeveen). 

De Harlinger koopman (en patriot) Allard van 

Scheltinga (ook bekend van het Allardsoog) kocht 

zijn partners uit en verkocht zijn bezittingen in 

Bakkeveen in 1798 aan de grietman van 

Opsterland Rijnhard van Lynden. 

  

Als je de negentiende eeuw kiest dan zijn de 

families Van Lynden, Van Eysinga, en Van 

Harinxma thoe Slooten via vererving en huwelijken 

de opeenvolgende eigenaren. Zij bleven allemaal in 

Beetsterzwaag wonen. In die eeuw werd er een 

nieuwe boerderij gebouwd op de plaats van de 

oude boerderij (1818) en werd het Blauhûs 

afgebroken (1838). 

 

Pas in de twintigste eeuw wordt het landgoed 

geërfd door familie van jonkheer Van der Goes, die 

de boerderij verbouwt tot een adellijke woning 

(1922), en die er enkele jaren later gaat wonen. 

 

Wij konden het tijdens onze wandeling wel eens 

worden over het feit dat voor het landgoed De 

Slotplaats een keuze voor de achttiende eeuw een 

goede keuze is. De meeste nog aanwezige sporen 

van de inrichting van het landgoed dateren uit die 

tijd, zoals de structuur van singels en paden, de 

zuil van Burmania, de zonnewijzer van Knoop. Ook 

de Schans zou uit die tijd kunnen dateren. En 

verder is de ligging van het landgoed op het 

kruispunt van het Koningsdiep en van de 

Beakendyk, mogelijk een weg uit préhistorische 

tijden een aanknopingspunt.  

 

Als je dan zoekt naar beeldmateriaal dat een plaats 

zou kunnen krijgen in de Slotplaats zou je kunnen 

denken aan portretten van Ernst Hobbe van 

Burmania, van Johann Hermann Knoop, maar ook 

aan schilderijen van het gebied rond Koningsdiep 

en Baekendyk uit verschillende perioden. Ik heb 

gesuggereerd om de teksten uit het verkoopboekje 

uit 1798, waarin heel gedetailleerd alle 

voorzieningen die deel uitmaakten van het 

landgoed (de gebouwen, de verblijven voor dieren, 

de pleinen, het Sterrebosch, het schiphuis, de 

visvijver, al die voorzieningen, die konden 

bijdragen aan een aangenaam verblijf van een 

adellijke familie) een plaats te geven. Lezers die 

ideeën hebben over welk materiaal daarvoor in 

aanmerking zou kunnen komen, en waar materiaal 

bewaard wordt, laat ons dat weten.  

 

   

Familiegeschiedenissen 
In beweging blijven is goed, ergens bij stilstaan is 

ook goed. Ik heb de afgelopen weken nog wel veel 

nagedacht over mijn jeugd en over het gezin 

waarin ik ben opgegroeid. Dat gebeurde naar 

aanleiding van de vraag van een schoonzus, die 

korte tijd met een jongere broer van mij getrouwd 

is geweest. Die relatie eindigde toen mijn broer 

(jong) overleed. Ze kregen samen een dochter, die 

nu ook al weer kinderen heeft. Mijn schoonzus wil 

materiaal verzamelen over de jeugd van mijn 

broer en het leven van die opa, die haar 

kleinkinderen niet direct gekend hebben. Ik dacht, 

ik schrijf wel wat. Maar dat werd toch wel een 

zoektocht. Ik zocht antwoorden op vragen als: Hoe 
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waren de verhoudingen in zo’n gezin met zeven 

kinderen? Van wie en waaraan heb je steun 

ervaren in je verschillende perioden in je jeugd? 

Hoeveel ruimte was er in het gezin waarin je 

opgroeide om ervaringen en emoties te delen? Het 

was een bijna therapeutisch proces, waar ik op 

sommige momenten ook wel verdrietig van was, 

maar toen ik het hele verhaal op papier had, 

voelde ik ook opluchting, blijheid. Ik verdraag weer 

wat makkelijker van mezelf dat ik ben zoals ik ben. 

 

   

Herdenking Bevrijding         
Het schrijven ging ook gepaard met een zoektocht 

naar bronnen: opruimen in coronatijd. En dan kom 

je opeens tussen de spullen, die na het overlijden 

van mijn moeder bij ons terecht gekomen zijn een 

brief tegen, gedateerd: Den Haag, 6 mei 1945, 

gericht aan Jan, een broer van mijn moeder, een 

van een tweeling. Zijn tweelingzus Marie en hij zijn 

beiden in 1943 ingetreden in kloosters in Brabant, 

waarmee sinds de bevrijding van het zuiden van 

het land in 1944 geen contact meer mogelijk was. 

De brief is geschreven door mijn oma, aan wie ik 

vage herinneringen heb. Ze was de persoon die de 

blokkenzak ophield als mijn tweelingbroer en ik 

ons speelgoed moesten opruimen. Ze overleed op 

onze derde verjaardag. 

  

Ik typ hem helemaal uit. Je leest erin hoeveel 

angst en leed een oorlogssituatie veroorzaakt voor 

alle betrokkenen, maar het is ook een brief vol 

veel veerkracht, optimisme en hoop. Hij past ook 

wel in deze tijd waarin we het einde van de 

Tweede Wereldoorlog herdenken, en biedt 

aanknopingspunten voor mensen die zich een 

voorstelling proberen te maken van hoe 

vluchtelingen uit oorlogsgebieden, die hier komen, 

op de been gebleven zijn.   

 

Op 6 juni 1944 (D-day) waren mijn ouders (Stien 

en Bert) en de hieronder genoemde Cor en Max 

voor de kerk getrouwd met koetsjes, jacquets en 

trouwjurken, en heel sober diner in de 

bovenwoning in Den Haag voor de betrokken 

families. Op verschillende foto’s van die bruiloft 

zijn die afwezige jongste kinderen Jan en Marie 

(ook een tweeling) alleen op foto’s -  als een foto 

binnen een foto – aanwezig. Mijn ouders trokken in 

bij mijn opa en oma, net als later Cor en Max. Na 

afloop van de oorlog konden mijn ouders een huis 

huren in Bezuidenhout, omdat mijn vader – 

afkomstig uit het tuindersdorp Roelofarendsveen - 

over glas van de kassen kon beschikken om de 

ramen te repareren.     

 

“Beste Jan, 

De gelegenheid werd ons aangeboden met iemand 

een brief mee te geven, dus Jan, ik ga gauw aan 

het schijven. En Jan, hoe gaat het met je, toch 

goed hopen wij? Na zo’n lange tijd dat we niets 

van elkaar konden horen. Nu hoor, wij maken het 

ook alle goed, alle gezond, en aan het kaartje wat 

in de brief zit, heb je zeker gezien dat de familie 

vermeerderd is. Heb je toen onze brief over het 

Rode Kruis nog ontvangen? Daar hadden we ook 

geschreven over de tweeling van Cor. (Cor was de 

oudste zus van mijn moeder). Ja Jan, je bent oom 

en dan wel over twee tegelijk. De kindertjes waren 

ruim een maand te vroeg geboren, dus erg klein. 

Het meisje woog bijna vijf pond en de jongen 

(schrik niet) elf ons. Maar ze waren gezond, en 

groeien goed. Het meisje weegt nu ruim negen 

pond en de kleine Sjaak vijf pond, maar die is tien 

weken in het ziekenhuis gebleven in de couveuze. 

 

En Jan, zou de oorlog voor ons nu heus voorbij 

zijn? Heel Den Haag hangt al vol vlaggen, maar de 

Duitsers zijn nog niet helemaal weg. Maar ze laten 

alles hier toe, dus hopen wij dat het in orde is, wat 
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een verrassing ineens. Vrijdagavond even voor 

negen had de radio het bekend gemaakt, en 

ineens een drukte op straat van belang, ineens 

allemaal vlaggen en vlak voor de winkel van de 

bakker steken ze een vreugdevuur aan. Wij zijn zo 

verlangend jou en Rie nog eens te spreken want 

jullie zullen wel veel te vertellen hebben over de 

oorlog, die jullie meegemaakt hebben. Nu, als het 

nu heus afgelopen is, zijn we er nog goed van 

afgekomen, wij werden ook al bang want het 

begon ook voor ons te naderen. 

 

Nu over het Bezuidenhout heb je zeker al wel 

gehoord over dat bombardement op 3 maart.  (De 

Engelse luchtmacht vergiste zich en bombardeerde 

toen een bewoond stadsdeel). Dat was erg, dat 

ziet er toch zo uit. Het huis van Cor in de Eerste 

van der Boschstraat is ook verbrand, de hele straat 

is haast weg. Maar Cor en Max waren bij ons, want 

het was telkens al zo gevaarlijk in Bezuidenhout en 

Cor had toen pas die kindertjes, toen zei ik, kom 

maar veertien dagen bij ons om aan te sterken. 

Toen viel er zondags een bom (een V-1), vlak bij 

haar huis. Toen waren al haar ruiten eruit, toen 

hebben ze op maandagmorgen al haar mooiste 

meubelen eruit gehaald, dus die waren ook in 

veiligheid, toen kwam op zaterdag het 

bombardement, toen is haar huis verbrand, het 

was erg, maar de hele familie is gespaard. Oom 

Piet, tante Kee, mijnheer Gordijn, al die huizen 

staan er nog, maar Jan Schiebroek zijn zaak ook 

verbrand. De Theresiastraat met alle zijstraten 

nagenoeg weg, de Tweede Van der Boschstraat: 

helemaal weg. De kerk op de Bezuidenhoutseweg 

is beschadigd en er zijn vele doden. Ja Jan, dat 

was een angstige dag: de hemel was ’s avonds 

rood verlicht van de brand. 

 

Zo juist, nu ik dit schrijf, hoor ik dat er een 

proclamatie is afgelezen van het Stadhuis dat 

Duitsland helemaal heeft gecapituleerd, dus Hoera! 

Jan, dan zijn wij vrij, de tranen schieten een mens 

soms in de ogen van blijdschap, dan zullen, laten 

we hopen, we ook elkaar weer eens gauw 

terugzien. Wat was het dikwijls angstig. Een half 

jaar lang stegen die V-1’s  op rondom Den Haag, 

en af en toe viel er een neer en vernietigde 

mensen en huizen. Onze parochie is helemaal 

gespaard.  

 

Jan als jij nu deze brief krijgt zou je dan soms een 

kaart naar Marie mogen schrijven, dat wij het allen 

goed maken. Wij zullen nu zelf ook wel weer gauw 

kunnen schrijven misschien. Nu Jan, zo gauw je 

kan, schrijf je dan een briefje terug? O Jan, ik wil 

ook nog schijven, Cor in de achterkamer, Stien nog 

boven, dus het is vol bij ons. Nu Jan, alvast 

gegroet, spoedig schrijven wij weer, maar ook de 

groeten voor alle bekende broeders, vooral jij van 

Pa, Cor en Max, Stien en Bert, Harrie, en Riek en 

Ria en Sjaak, vooral van mij, je liefhebbende 

moeder.”  

    

Fred Hoogenboom 

 

Plezier met oude Foto’s 
We verwachten dit seizoen (loopt nog tot eind 

april) geen foto-bijeenkomsten te kunnen 

houden.  

Als belangstellende van de historie van 

Bakkeveen en omgeving kun je toch wel in de 

historie verdiepen. 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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Samenwerking tussen boer en natuur 
 

Dat het gebied rondom het aan de noordzijde van 

Bakkeveen een andere invulling gaat krijgen is wel 

duidelijk. Dat is in 2007 al beschreven in het 

raamplan herinrichting Koningsdiep. De natuur en 

waterberging moet meer ruimte krijgen en ook het 

verruimen van de recreatieve mogelijkheden zijn 

daarin beschreven.  

 

Maar wat je voor 2007 hebt bedacht en 

opgeschreven kan de tijd inhalen. Een uitspraak 

gedaan door de toenmalige voorzitter Wietze 

Kooistra is: 

“Nadat de eerste schop in de grond is gegaan, 

werkt de commissie de volgende module uit”. 

Kooistra: “Het grote voordeel van het werken met 

modules is dat we kunnen inspringen op 

veranderende situaties. Dat maakt het 

tegelijkertijd riskant om uitspraken voor de lange 

termijn te doen. Want we willen geen 

verwachtingen wekken die we niet kunnen 

garanderen.” 

 

Je kunt nu wel stellen dat er anders naar het 

inrichten van de grond wordt aangekeken. Het 

uitgangspunt is een zo stabiel mogelijk ecosysteem 

waar landbouw en natuur beter zijn geïntegreerd 

en de biodiversiteit zal hierdoor toenemen. De 

inrichting van het gebied kun je natuurlijker 

inrichten door de oevers en walkanten van het 

Koningsdiep en de sloten in het gebied een 

natuurlijker talud te geven. Dit vergroot het 

waterbergend vermogen en er ontstaat een gebied 

met meer en rijkere plantengroei wat de 

biodiversiteit vergroot. 

 

Het inrichten van het nu besproken gebied zou je 

als een pilot kunnen gebruiken om met de boeren 

die er nu hun bedrijf uitoefenen een beheer 

overeenkomst te sluiten waarin ze teruggaan naar 

extensief grondgebruik wat past bij het gebied. Het 

geld wat nu wordt gebruikt om het gebied volledig 

aan de natuur terug te geven kan worden gebruikt 

om de boeren te compenseren in hun inkomen. 

 

Met het extensief beheren van weilanden waar zo 

nu en dan nog mest wordt uitgereden en koeien 

grazen zullen de plantensoorten toenemen en 

daarmee de insecten en vogels.  

 

Ook voor de verbinding tussen de verschillende 

natuurgebieden kan dit gebied een meerwaarde 

betekenen. Het is maar een kleine moeite om het 

pad van het Rondje Bakkeveen vanuit de Slotsingel 

door te trekken naar de Bremerwei en via 

Siegerswoude richting Ureterp en De Wilp. 

Deze optie is in het raamplan al opgenomen als 

een advies van de Gemeente Opsterland naar 

aanleiding van eerdere inspraakrondes. 

 

Het gaat mij nu om het denken in een andere 

richting te bewerkstelligen en te verwijzen naar de 

eerdere uitspraak van Wietze Kooistra.  

 

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 

 

Geert Louwes 

 

www.fryslan.frl/beleidsthemas/gebiedsontwikkeling

sprojecten_3553/item/koningsdiep_1846.html 
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Wolvenjacht 

 

Onder de nagelaten papieren van de heer 

Jhr. TE.J.H. van Eijsinga grietman te 

Rauwerderhem is een afschrift gevonden 

over de wolvenjacht. Het stuk is 

gedateerd 20 Maart 1615 en draagt tot 

opschrift: 

Instruktie voor den Houtvester Sybrant 

van Burmania, waar naar de Wolve jacht 

zal gehouden worden.  
 

“Deze instructie is wel bijzonder en dus 

lezenswaard, zoodat we de hoofdinhoud hier laten 

volgen.  

 

Met de Stellingwerven zijn al de boschachtige 

Grietenijen van Friesland in de jacht betrokken, 

alleen Gaasterland uitgezonderd, vrijzeker omdat 

deze Grietenij door breede wateren van de overige 

Wouden is afgesloten, zoodat het de gejaagde 

wolven niet tot vluchtoord kon dienen. Ged. Staten 

bevelen den Houtvester, soe dykwyls als ’t noodig 

bevonden zal worden en er klachten komen over 

Wolven en Vossen, zich te begeven naar de bij 

name genoemde Grietenijen om te visiteren of de 

wolvepanden (netten) nog in orde zijn en zoo niet, 

ze dadelijk te laten maken ten koste van de 

nalatigen.  

 

De Houtvester stelt den dag der jagt vast en geeft 

daarvan de Grietsluiden kennis. De Grietsluiden 

bevelen op hunne beurt de Ingesetenen bij poene 

van vijf golden guldens, om man bij man, wel 

voorsien met een goed geweer, ten minste met 

een verrejager (polsstok) of vork op te trekken, op 

al zulke oorden en plaatsen als hen bevolen zal 

worden, ten ware hij door ouderdom of krankheid 

daartoe niet bij machte mocht zijn. Niemand mag 

zich absenteeren of weder naar huis trekken 

zonder nadrukkelijk verlof.  

 

Over elke drie of vier dorpen worde een bekwaam 

officier gesteld, dien de Ingezetenen hebben te 

gehoorzamen en te volgen. Ieder Grietenij heeft 

twee wagens beschikbaar te stellen voor het 

vervoer der panden en twee of drie bekwame 

personen aan te wijzen bekend met het opstellen 

der panden. Ieder moet voorzien zijn voor drie of 

vier dagen provisie tot onderhoud. Met den zonnen 

opgang vangt de jagt aan. ’s Daags te voren 

hebben Kollumerland, Achtkarspelen, Dantumadeel 

en Tietjerksteradeel hunne panden te brengen 

naar de Lende bij Marrum en van daar af te 

scheeren en te stellen, zooverre dezelfde kunnen 

stekken, recht aan op het Uithof van 

Siegerswolden  en dertig man uit ieder Grietenij bij 

de panden te stellen.  

 

Die van Smallingerland, Opsterland, Utingeradeel, 

Donawarstal en Ængwirden zullen daags te vooren 

hun panden gaer brengen en stellen van den Uithof 

bi Siegerswolde recht aan naar Bakkeveen, met 

dertig man uit ieder Grietenij en een bekwaam 

Officier daarover. Lemsterland heeft haar panden 

te brengen naar de Grietman van Schoterland met 

twee wagens en drie of vijf Opzichters welke 

panden met die van Doniawarstal, Haskerland en 

de beide Stellingwerven, gesteld zullen worden 

tusschen de Haule, Stellingwerf Oosteinde en 

Bakkeveen, voorzien van de noodige 

manschappen.  

 

Al de dorpen (bij name genoemd) zulle hunne 

kwartieren doorzoeken, zoowel onlanden, veenen 

als bosschen en vleugelsgewijs optrekken tot de 

plaatsen, waar de panden gesteld zijn. De richting 

die ze hebben te nemen, wordt daarbij 

aangegeven. Zoo hebben b.v de ingezetenen van 

Doniaga de weg door Ængwirden te volgen en die 

van Haskerland op Heerenveen aan te trekken en 

aangesloten bij de Schoterlanders de drijfjacht 

vervolgen door de Schoterwouden. ’s Anderen 

daags zullen de panden gevoerd worden jegens 

den Drenthe, of Dievereren of na andere bekwame 

plaatsen, naar het oordeel van de Grietsluiden der 

Stellingwerven en Schoterland, die tijdig de 

Commissarissen van ’t Collegie der Heeren 

Gedeputeerde Staten, welke mede in dezen 

wolvenjacht hen zullen laten vinden, te 

adverteeren. Bij absentie zal de Holtvester hun zijn 

wedervaren rapporteeren. “ 

 

 

De wolvenjacht werd uitgevoerd met militaire 

discipline en precisie. Toen er voldoende woeste 

gronden (natuurterreinen) waren en wilde 

prooidieren in overvloed, waren de wolven niet 

gewenst. Nu zijn er nog maar een paar stukken 

natuurterrein en denken enkele mensen dat er 

voor de wolf plaats is. 

                                                          

Siebren Roelsma 
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Stichting Speel-o-theek “De Speelbak” 

GRATIS 

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

                                      

Als de Bibliotheken weer open mogen, 

gaan wij ook weer beginnen. 

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

Geopend woensdagen:                                

5 Mei  2 Juni  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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Problemen met de buren? 

Samen zoeken naar een oplossing 
 

Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren? Het 

komt regelmatig voor. Het kan gaan om een 

opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: 

geluidsoverlast, rommel, in de directie omgeving of 

een meningsverschil over het parkeren van auto’s 

in de straat. 

 

Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u 

Buurtbemiddeling inschakelen. Getrainde 

vrijwilligers luisteren naar uw verhaal, zijn 

onpartijdig en denken met u mee. 

 

Buurtbemiddeling is kosteloos.  

  

 
 

 

Waar we met Buurtbemiddeling aan werken: 

• het herstellen van de onderlinge 

communicatie,  

• het bevorderen van wederzijds respect,  

• het benoemen van gezamenlijke belangen, 

• komen tot afspraken die voor beide partijen 

aanvaardbaar zijn. 

 

Buurtbemiddeling werkt stap voor stap en niet 

sneller of verder dan u zelf wilt of kunt.  Alle 

informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of 

twee stappen al voldoende te zijn om een 

oplossing te vinden. 

 

Buurtbemiddeling wordt landelijk in zo’n 300 

gemeenten uitgevoerd. Scala-Welzijn voert 

Buurtbemiddeling uit in de gemeenten 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. 

 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact 

opnemen met: 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20 

of via buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl  

 

Kijk voor voorbeelden en tips op 

www.problemenmetjeburen.nl  en voor een 

advies op maat op www.overlastadvies.nl   

 

Stichting Scala Oosterwolde

 

  

mailto:buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl
http://www.problemenmetjeburen.nl/
http://www.overlastadvies.nl/
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Peutergroep 

 

 Bakkeveen 
 

 

 

 

Een poosje was het stil bij onze peutergroep. Door 

de ingestelde lockdown hebben ook wij de deuren 

moeten sluiten. Op 8 februari zijn we weer gestart, 

fijn om alle peuters weer te mogen ontvangen. We 

moeten allemaal weer even wennen maar zijn ook 

blij dat we weer samen kunnen spelen en 

ontdekken. 

 

De lente komt eraan. Samen 

met de peuters bereiden we 

ons hierop voor. We lezen, 

zingen over de lente. Samen 

praten over wat er gebeurt 

in de natuur, wat voor weer 

het is en welke kleding je 

aan hebt. Door de 

gesprekjes, verhalen en het 

zingen leren de peuters 

nieuwe woorden. Hiermee 

stimuleren we de 

ontwikkeling van taal.  

 

We zijn samen creatief bezig met verf en papieren. 

Doen spelletjes en spelen elke dag buiten. De 

peuters genieten van het samen spelen en 

ontdekken in een groep met leeftijdsgenootjes. 

 

Welke peuter komt er bij ons spelen en 

ontdekken? 
Komt uw peuter ook bij ons spelen en ontdekken? 

We hebben op dit moment voldoende ruimte om 

direct te starten. Wilt u eerst informatie dan kunt u 

contact opnemen via mail: 

kinderopvangesther@outlook.com  

 

Nieuwe peuters aanmelden voor de 

peuteropvang.  
De peutergroep is voor kinderen in de leeftijd van 

2-4 jaar. Heeft u ook een peuter die wil spelen en 

ontdekken bij onze peutergroep, peuters kunnen 

vanaf 2 jaar worden geplaatst. Aanmelden kan via 

www.kinderopvangesther.nl .  

mailto:kinderopvangesther@outlook.com
http://www.kinderopvangesther.nl/
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Dorpentocht316 
www.dorpentocht316.nl 

  

Dorpentocht 316: Mars voor éénheid 

in Christus, voor de bloei van jouw 

woonplaats! 
 

Wat is Dorpentocht 316?  

Het is een wandeltocht door Noord-Nederland. We 

wandelen samen met het kruis van plaats naar 

plaats, tussen Pasen en Pinksteren. 

Unite in Christ heeft een warm hart voor de 

mensen van Noord-Nederland. Daarom maken we 

deze dorpentocht in de vorm van een hart. 

 

42 wandelroutes  

Onze wandeling begint op 5 april in 

Wijnjewoude. Daarna lopen we 42 dagen van 

dorp naar dorp (en stad) in Friesland, Drenthe en 

Groningen. In iedere aankomstplaats zetten we het 

kruis neer als teken van hoop en van eenheid in 

Christus. De volgende dag gaat dit kruis weer met 

ons mee naar het volgende dorp. Op 22 mei 

beëindigen we onze wandeling weer in 

Wijnjewoude. 

  

Een groep van max 30 personen zal met een kruis 

naar het betreffende dorp wandelen. Om mee te 

wandelen kan men zich aanmelden op de website 

www.dorpentocht316.nl. 

 

We zouden graag zien dat de 'eigen' mensen uit 

het dorp waar het kruis de dag daarvoor is 

aangekomen, wandelen naar het andere dorp. 

Daar wordt de groep ontvangen door plaatselijke 

vertegenwoordigers vanuit de verschillende 

kerken. 's Avonds 19.30 uur zal het kruis (3,5 

meter) in het centrum van het dorp opgericht 

worden. Daar zal het programma van een half uur 

starten.  

 

Per dorp is er namelijk een programma van ca. een 

half uur waarbij een teamleider van Unite in 

Christ de leiding heeft, er is aandacht voor het 

thema (eenheid in Christus en bloei van je dorp) 

en er wordt voor het dorp gebeden. 

 

De organisatie komt graag in contact met mensen 

uit de dorpen die mee willen werken aan de 

organisatie van deze activiteit in hun dorp. Op de 

website staat welke dorpen op welke data worden 

aangedaan. Om je hiervoor op te geven mag 

contact opgenomen worden met 

info@uniteinchrist.nl 

 

Het doel van de tocht is om christenen in de 

woonplaatsen te verbinden en op te roepen tot 

gebed voor een geestelijke opwekking. Belangrijk 

is daarbij het gebed van Jezus: Vader, laat hen 

(christenen) één zijn, zodat de wereld ziet dat U 

Mij gezonden hebt (Joh. 17) 

 

Rennie Riedstra, Unite in Christ. 

 

  

http://www.dorpentocht316.nl/
http://www.dorpentocht316.nl/
mailto:info@uniteinchrist.nl
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

De baan is weer open! 
 

Sinds 16 maart is de tennisbaan weer geopend. De 

baan ligt er mooi bij en is lekker hard. De 

Groundsmen heeft hard zijn best gedaan. Er mag 

gedubbeld worden met inachtneming van de regels 

van het RIVM.  

Ook niet leden kunnen de baan huren voor €20 per 

uur. 

  

Reserveren van de baan is verplicht en 

kan via Henderika Hulshoff-Mulder bij 

voorkeur via Whatsapp op 06-11681558 

of anders via 

mail: hhulshoff6@hotmail.com 
 

Competitie uitgesteld  

De voorjaarscompetitie is door de KNLTB uitgesteld 

tot en met begin juni. Dit betekent dat er niet een 

volledige competitie kan worden gespeeld.  

 

Indeling tennislessen jeugd en senioren 

bekend 

De lesindeling voor het nieuwe tennisseizoen is 

gemaild naar de leden die zich hiervoor hebben 

opgegeven. Mocht je je nog niet hebben 

opgegeven en wel tennisles willen krijgen of wil je 

tennissen een keer uitproberen dan kun je nog een 

mail sturen aan  

info@tennisacademieadvantage.nl 

 

Jeugd sponsoractie van de Poiesz 

Vergeet niet de munten in de buis van LTC 

Dundelle te doen bij de Poiesz. De jeugd is jullie 

dankbaar! Kijk voor de promotiefilmpjes op 

bakkeveen.nl of de facebook pagina van LTC 

Dundelle 

 

Open Jeugd Tennisdagen 

Samen met tennisacademie Advantage heeft LTC 

Dundelle voor de jeugd van Bakkeveen en 

omliggende dorpen een open dag georganiseerd. 

Leden en niet leden waren welkom en hebben om 

een leuke manier kunnen kennismaken met tennis. 

Een zeer geslaagde middag.  

 

Hieronder en op de pagina hiernaast een aantal 

sfeerimpressies.  

  

Voorzitter    Bas Brouwer  Merskekamp 36  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Nynke de Jong Lange Singel 15  

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma Boskkamp 33  

Kantinebeheer Janneke Russchen Tsjerkewal 23B  

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  0516-858354 

Jeugdcommissie    ledenadministratie 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7  @ltcdundelle.nl 

mailto:info@tennisacademieadvantage.nl
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Voorzitter Klasien Douwsma 06 30342476 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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Informatie over opening Zwembad Dúndelle! 
 

Zaterdag 3 april is het zwembad voor 

banenzwemmen en Aqua’Sport en spel t/m 27 jaar 

open gegaan! 

In onderstaande tekst staat veel info betreft online 

reserveren, openingstijden, tarieven én 

abonnementen voor 2021! 

Reserveer online: vanaf vrijdagmiddag 2 april 

op www.dundelle.nl 

Openingstijden van 3 t/m 30 april  

• Banenzwemmen: in blokken van 30 minuten 

Maandag, woensdag en vrijdag 08.00 tot 10.00 

uur 

Dinsdag en donderdag 07:00 tot 10:00 uur 

Maandag t/m donderdag 18.30 tot 19.30 uur 

Zaterdag & zondag 13.00 tot 14.00 uur 

• Aqua’Sport en spel  t/m 27 jaar 

Maandag, woensdag en vrijdag  15.00 tot 

16.00 uur 

Zaterdag en Zondag 14.30 tot 15.30 uur 

* Na 30 april komen er nieuwe openingstijden op 

de website. 

**  Op officiële feestdagen hanteren wij de zondag 

openstelling 

 

Onze corona maatregelen: 

• Reserveren via de website verplicht 

• Thuis badkleding alvast aantrekken 

• Toiletten zijn geopend 

• Douches zijn gesloten 

 

 

Tarieven 2021 

• Los bad banenzwemmen  € 3,50 

• Los bad Aqua’Sport en spel € 3,50 

• 12 bezoekenkaart banenzwemmen € 35,00 

* Heeft u een abonnement dan heeft u vrije 

toegang tot banenzwemmen en Aqua’Sport en spel 

 

Zwemabonnementen*: periode 5 april t/m 5 

september 2021 

• Voorverkoop: aan de kassa t/m 15 mei tijdens 

het ochtendzwemmen en de zwemlessen. 

• Persoonlijk abonnement  € 80,– 

• Gezinsabonnement t/m 5 pers.  € 185,– 

• 6e en daarna volgend gezinslid € 25,– 

• Paskosten  € 4,– 

 

Zwemles ABC en Zwemvaardigheid*diploma’s: 

Start dinsdag 13 april 

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 17.00 tot 

18.30 uur geven wij de leukste en stoerste 

zwemlessen. Voor aanmelding of meer info kunt u 

mailen naar dundelle@optisport.nl 

 

BIJ WARM WEER EN VEEL ANIMO VERGROTEN 

WIJ DE OPENINGSTIJDEN! 

 

Vragen?  

Wij zijn binnen onze openingstijden bereikbaar 

via dundelle@optisport.nl of 0516-541493 

 

Team Dúndelle 

  

http://www.optisport.nl/dundelle
mailto:dundelle@optisport.nl
mailto:dundelle@optisport.nl
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Aanpassingen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
 

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet 

maakt de wettelijke regeling voor bestuur en 

toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de 

NV’s, ook van toepassing op verenigingen. De 

overheid wil met deze wet voorkomen dat 

verenigingen worden geschaad door wanbestuur, 

onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik 

van posities. 

 

Gevolgen voor de wet WBTR en de aanpassingen 

van de statuten. 

 

Wat verandert er? 

De wettelijke veranderingen hebben vooral 

betrekking op de taakstelling van het bestuur, de 

aansprakelijkheid en de besluitvorming van de 

bestuurders en de toezichthouders met een 

tegenstrijdig belang aan dat van de organisatie. 

Veel wat nu in de wet extra wordt vastgelegd als 

verplichting is gelukkig al gangbaar in de praktijk. 

De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor 

lokale verenigingen. 

 

Is het nodig om de statuten van de 

vereniging of stichting te wijzigen? 

Zodra de WBTR in werking is getreden, moeten de 

statuten van de vereniging of stichting bij de 

eerstvolgende statutenwijziging in de volgende 

twee gevallen aangepast worden: 

• De statuten bevatten nog 

geen bepaling over de wijze 

waarop in de taken en 

bevoegdheden wordt voorzien 

ingeval van ontstentenis 

(bijvoorbeeld door defungeren 

of ontslag) of belet 

(bijvoorbeeld door langdurige 

ziekte of schorsing) van alle 

bestuurders en/of 

toezichthouders. 

• De statuten bevatten nog een 

bepaling die inhoudt dat een 

bestuurder (of toezichthouder) 

méér stemmen kan 

uitbrengen dan alle andere 

bestuurders bij elkaar. Als 

zo’n bepaling in de statuten 

staat, is deze tot uiterlijk vijf 

jaar na inwerkingtreding van de WBTR geldig 

(of tot de eerstvolgende statutenwijziging). 

Koepelorganisaties hebben vaak een model 

voorhanden dat gebruikt kan worden voor de 

aanpassing van de statuten. 

  

Het doorvoeren van de wijzigingen moet dus 

gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging. 

Dat kan de volgende maand zijn, maar ook pas 

over een jaar. 

 

Speciaal voor stichtingen 

Voor stichtingen is het raadzaam om een vorm van 

toezicht te activeren. Bijv: Een “raad van 

commissarissen” die de financiële gang van zaken 

kan controleren. 

 

Praktijk 

Het bestuur richt zich bij het verrichten van 

de werkzaamheden naar het belang van de 

vereniging. Een bestuurder neemt niet deel aan 

beraadslagingen en besluitvorming indien hij 

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang 

heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 

vereniging.  

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan 

worden genomen, wordt het besluit genomen door 

de algemene ledenvergadering. 
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Skoalletiid 
 

Sit ik yn myn stoel by skimer  

gean ‘k it jonge libben nei,  

dan komt yn ’t byld altyd de skoalle  

dy stie oan de middenwei.  

‘K Sjoch ús mei it trompke oer ‘t skouder  

eltse dei nei skoalle gean  

en op swarte hoazzen en sokken  

foar de klompefekjes stean.  

Juffer mei de donkere flechten  

As in krâns om ‘e holle lein,  

Master mei syn ljochte krollen  

Ús klasse fan bigjin oan ‘t ein.  

och wat ha wy ús fermakke,  

krijoan boartsje elke dei,  

om de kastanjebeammen hinne  

wat gie dat der dan om wei.  

 

 

‘tSkoallefeest dat wie sa prachtich,  

Hiel it skoaltsje yn it grien,  

In kopke mei foar poeiermolke  

‘n orangje appel krige elts ien  

Kleurige draaimûne dy ‘t spile,  

‘t hopke drafke yn it rûn  

Wy op hynders, bankjes, skûtsjes,  

och hoe moai ha ik dat fûn.  

Hoepels, knikkerts, top en ballen  

alles brûkten w’ op syn tiid,  

mei inoar leare, mei inoar sjonge,  

bernelibben, ‘gol en blied.  

Sit ik yn myn stoel by skimer,  

priuwt de neitins och sa swiet  

en ik mûnderje in wyske  

fan in moai âld skoalleliet.  

 

Appie 
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Wandelervaringen van Pearle Noir 
 

Lieve dorpsgenoten, 

 

Hierbij wederom een update van mijn 

wandelervaringen in Bakkeveen. Op 11 maart 

hadden we te maken met een lentestorm, met heel 

veel moeite mijn dagelijkse ommetjes gelopen, ‘s 

middags zag ik dat de weg bezaait lag met 

elzenproppen die door de harde wind uit de bomen 

waren gewaaid. 

 

Sinds 15 maart zijn pa en ma ooievaar ook weer 

herenigd en druk in de weer om hun huis weer in 

te richten voor de toekomstige kroost. Rondom het 

nest ligt het bezaaid met takken en mos. 

 

Naast het lopen en het opsnuiven van de lekkere 

lentegeuren, ben ik de laatste maand ook actief 

bezig met de nieuwste rage, "Happy Stones" 

spotten. Wat een ontzettend leuke bezigheid, 

regelmatig kom ik hele mooie stenen tegen bij de 

Slotplaats of in de duinen en ook op de andere 

routes. Soms neem ik ze mee en laat ze weer 

ergens anders achter. De laatste tijd kom ik ook 

vaak stenen tegen van onze naaste buur 

dorpsgemeenschappen (Harkema, Oudega, 

Oosterwolde etc.). Van alle stenen maak ik foto's 

en die plaats ik mijn "Happy Stones" album. 

 

Als kers op de taart heb ik ontzettend genoten, en 

geniet ik nog steeds, van alle groenstroken die 

weer hun prachtige lentebloemen laten zien. 

Wederom een compliment voor de mede 

dorpsgenoten die met veel enthousiasme en 

vakkundigheid de stroken hebben aangelegd en die 

ook regelmatig onderhouden. 

 

lk hoop volgende maand wederom een verslag van 

mijn ommetje rondes te doen. 

 

Groetend, 

Pearle Noir. 
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Aantal klanten bij Voedselbank Opsterland 

groeit. 

Recentelijk gaf Voedselbanken Nederland aan dat 

het aantal klanten in ons land fors is gestegen, 

namelijk tot 160.500. 

Dit beeld doet zich ook voor bij Voedselbank 

Opsterland in Gorredijk.  

De cijfers van het aantal klanten veranderen 

natuurlijk constant. Naast nieuwe klanten zijn er 

ook mensen, die de voedselbank niet meer nodig 

hebben. Een groot gezin dat komt als klant of 

vertrekt beïnvloedt de cijfers bij een kleinere 

voedselbank natuurlijk behoorlijk.  

 

In november van het vorig jaar maakten er 49 

huishoudens gebruik van de voedselbank in 

Opsterland, nu zijn dat er 57, dat is een stijging 

van 16%; vertaald in personen steeg het aantal 

van 143 naar 168, dat is ruim 17 %. 

Ook het aantal kinderen onder de 18 jaar steeg 

van 62 naar 71.  

Voedselbank Opsterland verwacht dat het aantal 

klanten de komende maanden nog hoger wordt. 

Missie 538 

Radio 538 heeft half december met veel succes 

voor de voedselbanken een landelijke actie 

gehouden. Via sociale media heeft ook 

Voedselbank Opsterland daar aandacht aan 

besteed. 

De landelijke actie bracht ruim € 1,3 mln op. Ook 

Voedselbank Opsterland profiteert van deze actie 

en krijgt ruim € 14 per persoon.  

De actie is wat Voedselbank Opsterland betreft dan 

ook voor herhaling vatbaar. 

 

Giftshop 

Een landelijk beeld is ook, dat de inkomsten van 

de voedselbanken na de jaarwisseling fors zijn 

teruggelopen. Bekend is dat in december veel 

giften aan goede doelen worden gedaan.  

 

Ook de giftshop van de voedselbank werd in die 

maand druk bezocht. De giftshop is de webwinkel 

van de voedselbank, waar je in tegenstelling tot 

andere winkels, alleen iets brengt. 

Het bedrag waarvoor je koopt, schenk je als gift 

aan de voedselbank. 

 

“Ik ben blij dat het geen echte winkel is ” zegt 

bestuurslid Henk Marinus uit Bakkeveen. “De 

winkel werd het afgelopen jaar goed bezocht, maar 

sinds 1 januari zijn er maar 3 mensen in de 

webshop geweest, die iets hebben gekocht.  Het 

blijft een mooie manier om ons te steunen en dat 

kan al door een rode kool voor € 1,50 te bestellen 

of voor € 2 bananen.” 

 

Het adres van de gift is: 

giftshop.voedselbankopsterland.nl.   
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Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 17 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

Jongere oudere man, alleenstaand, maar wel 

met 2 honden, zoekt per direct een 

  

Verblijfplaats 
 

voor een tijdelijke periode in en om Bakkeveen/ 

Appelscha. Wacht op een huis elders in deze 

regio. 

Mocht u wat hebben/weten en wilt 

doorgeven, dan helpt u mij enorm en word ik 

daar heel vrolijk van. 

M 06 – 5133 0948 

 

 

Wie is zijn bruin/oranje  

 

Winterjas 

 
(maat 42) al maanden kwijt?  

 

Inlichtingen bij Betty Punter, Ankerplak nr 21. 

 

 

Te Koop:   

Biltstar 

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

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is de 

komende maanden als volgt geopend: 

• April en mei: elke zaterdagochtend t/m de 

Pinksterdagen, daarna om de zaterdag. 

 

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). 
 

Hallo! 

Wij zijn Sjoerd Jan en Marye en wij zijn samen 

met onze kat Mees al een tijdje op zoek naar 

een  

Huurwoning 
 

in of rond Bakkeveen voor langere periode. 

Mocht je iets weten of binnenkort zelf je woning 

verhuren, dan horen we het graag! Je kunt ons 

het beste bereiken via de mail: 

maryeveenstra@hotmail.nl  

 

Groetjes, Sjoerd Jan en Marye 

 

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               

Elke donderdagochtend in Dúnhoeke 

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

Noodgevallen:  

Alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  

 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

apotheekhoudend 

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

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

541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl 

 

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor 

spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende 

ochtend 8 uur en in de weekenden en op 

feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: 

op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te 

Drachten. 

 

AED’s 

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen 

AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de 

supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle, 

Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de 

huisarts.  

En elk uur van het jaar voor personen die een 

toegangscode hebben: Weverswal 3 

(kapsalon Greatz Hair). 

 

Tandheelkundig centrum Bakkeveen 

Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 

www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl 

Behandeling volgens afspraak 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag. Wij 

nemen nieuwe patiënten aan. 

 

Fysiotherapie Goren 

Ook manuele therapie en diverse specialisaties.  

Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 

www.fysiotherapiegoren.nl  

 

Gebiedsteam 

Voor advies en ondersteuning bij opvoeden en 

opgroeien, naar school gaan, leven met een 

beperking, ouders worden en zelfstandig blijven 

wonen, maatschappelijk werk en budgetadvies 

kunt u bij het Gebiedsteam terecht: (0512) 386 

222 (ma-vr. 09.00 – 12.30 uur) of 

gebiedsteam@opsterland.nl 

 

Dorpssteunpunt.  

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

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

Tel.: 0900 8844 

Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de 

categorie “voorzieningen”. 

Slûswachter 

Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe 

teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur 

even een email naar info@bakkeveen.nl  

Al meer dan 800 digitale abonnees.  

 

Het “De Slûswachter” team 

Functie Naam Telefoon 

Administratie Wilma Kolk 542073 

Drukwerk Jan de Groot 541828 

Redactie Jan van Dalen 0651175883 

   

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen 

voor aanleveren van kopij, bundelen en 

verspreiding 

 

 

Kopij inleveren 

Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of 

info@bakkeveen.nl  

Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de 

voorgaande maand (soms 1 dag eerder, zie 

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

gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit 

blad geadverteerd wordt. 

Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in 

de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. 

 

Oplage  

890 papieren exemplaren, verspreiding in heel 

Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De 

digitale Slûswachter wordt publiek via 

www.bakkeveen.nl verspreid, en via email naar 

derden gezonden. 

 

Publicatie 

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

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

Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde)  

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

goedkoper.  

Bankrek. NL 69 RABO 0363 9321 43  

 

Internet Bakkeveen Online 

www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen 

onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij 

in beide media opgenomen.  

De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend.  

 

Klachten, meldingen storingen aan de 

gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail 

meldingen@opsterland.nl 

 

Praktijk voor klassieke Acupunctuur 

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

Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 06-49642014  

 

Dierenartsen 

Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema, 

Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 

0594-641600 Spreekuur: volgens afspraak. 

 

http://www.jehuisarts.nl/
http://www.fysiotherapiegoren.nl/
mailto:info@bakkeveen.nl
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Bestel nu online via 

www.snackbar-dekolk.nl 

voor  

afhalen èn bezorgen! 

 

(corona-) openingstijden 

elke dag: 11 – 20 uur 


