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Jaargang 13 nr. 5  

 

      Mei 2021 

 

De “minibiebs” schieten als narcissen uit de grond. 

Naast de 2 aan de Tsjerkewal en Kleasterkamp, nu Duerswaldmerwei 

en 2x Weverswal. Op de foto de minibieb bij Weverswal 13. (zie pag 22) 
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De Slûswachter 
 

Op 29 april is de avondklok geëindigd. Winkels 

mogen, onder voorwaarden, weer zonder afspraak 

open. Er zijn ruim 5 mln Nederlanders 

gevaccineerd. De mogelijkheden om elkaar te 

ontmoeten zijn enigszins verruimd. Dit terwijl de 

ziekenhuizen bijna vol liggen. Zouden we als 

Nederlanders corona binnenkort toch onder 

controle krijgen?   

Nu nog geen bijeenkomsten en evenementen. 

 

Zowel het team “J.N.” en Jantina als Bob Waisfisz 

(!) hebben een “Nieuw bij ons in het dorp” 

geschreven. Veel nieuwe inwoners, maar beetje 

lastig interviewen.  

 

In deze Slûswachter veel artikelen over 

gezondheid ! 

Jan van Dalen 
 

Het koude weer in april 
 

Dat april koud was, wisten we al. Vanaf 2009 zijn 

er in het buitengebied van Bakkeveen 

temperatuurmetingen www.meteobakkeveen.nl.  

We hebben het maandgemiddelde berekend. Dat 

levert voor april 2021 een gemiddelde temperatuur 

op van 5,9°C. De warmste maand april vanaf 2009 

was 2011 met 11,9°. Een verschil van 6°C over elk 

uur van april !!  

Het koudst was het op 14 april 2021 om 7 uur ’s 

ochtends: -2,9°C. De hoogste gemeten 

temperatuur was 18,8° graden C op 20 april 17 

uur. Reden van de koude april: de wind zat vaak in 

de noordhoek door een hogedruk gebied ten 

westen van Schotland.  

Trouwens woensdag 31 maart 20212 piekte de 

temperatuur tot bijna 23°C. 

 

Neerslag. De eerste helft van de maand april viel 

er 36 mm. Daarna bijna 2 weken droog en 

drogend weer tot 29 april. Op die dag viel 18,1 

mm en de laatste dag van april kwam daar nog 3,5 

mm bij. In totaal 57,7 mm. 
 

April 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gemm 

Gem 

temp 
11,2° 8,5° 11,9° 7,4° 7,2° 10,9° 7,6° 7,3° 7,6° 11,1° 9,3° 9,6° 5,9° 8,9° 

Neerslag 

in mm 
13,8 39,4 11,0 41,0 28,2 55,4 28,0 78,8 41,8 54,8 35,0 10,8 57,7 38,1 

 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 5 mei Afgelast: Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 44 

Wo 5 mei Outdoor activiteiten, Outdoorterrein Mjumsterwei 16  13 - 18 uur 21 

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

Za 8 mei Afgelast: 3 Provinciën Wandeltocht Web 

Zo 9 mei Galerie Natoer. (Her-) start expositie “Nantsje” 48 

Zo 9 mei Einde meivakantie --- 

Do 13 mei Hemelvaartsdag --- 

Vr 14 mei Afgelast: Crea- & smulmarkt Web 

Di 18 mei Natuurwandelen, 9:30 uur (onder voorbehoud). Elke dinsdagochtend, start bij Dúndelle 35 

Za 22 mei Vlooienmarkt (zeer onzeker of deze door kan gaan) 52 

Ma 24 mei 2e Pinksterdag --- 

Vr 28 mei Laatste dag inleveren kopij Slûswachter --- 

Wo 2 juni Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 44 

Wo 2 juni Bundelen Slûswachter. Thuis & Dúnhoeke, 13:30 uur --- 

Do 3 t/m Zo 6 juni Afgelast: Dorpsfeest --- 

Za 5 juni Vlooienmarkt 7-13 uur. Ook deze markt is natuurlijk nog onzeker. 52 

Za 19 juni Vlooienmarkt 7-13 uur 52 

Za 26 juni Sprookjes in het bos Web 

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

  

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

Bij sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, 

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

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

Eppie Pera Penningmeester 541001 Fokke-Jan van Veen Lid 06-5422 1508 

Wychard Draaijer Lid 06-4618 1205 

 

   

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

Het is alweer de maand mei. De maand waarin 

Bakkeveen begint te groeien en te bloeien, en dan 

bedoel ik zowel de natuur als de start van het 

zomerseizoen.  

De natuur gaat gelukkig gewoon zijn gang, wat 

dat betreft is er veel te genieten. We zien ook 

steeds meer bloemen opkomen die de vrijwilligers 

van de Doarpstún hebben geplant. De vrijwilligers 

van de Natuurvereniging hebben weer veel 

nestkastjes gereed gemaakt voor bewoning. 

 

Voor inwoners en gasten is het nog even 

afwachten hoe het komende seizoen eruit gaat 

zien. Nu het aantal gevaccineerden snel toeneemt 

en we daarmee de pandemie beter onder controle 

lijken te krijgen, is er straks ook weer mogelijk wat 

betreft ontmoeten en activiteiten. 

 

Innen contributie over 2021 

Eind mei wordt de contributie over 2021 geïnd. 

Automatische afschrijvingen vinden plaats 

omstreeks eind mei. We hopen dat al onze 

gegevens nog kloppen. Het bijhouden van de 

ledenadministratie is een heel karwei. Soms 

kloppen de gegevens niet meer. In verband met de 

privacy krijgen we geen adreswijzigingen meer 

door van de Gemeente. Daarom vragen we leden 

om als ze verhuizen dit zelf aan ons door te 

geven. Ook zijn er enkele Omtinkers zo aardig 

om ons op de hoogte stellen van verhuizingen in 

hun buurt. Dat stellen we zeer op prijs. 

 

BENT U NOG GEEN LID VAN PLAATSELIJK 

BELANG EN WILT U DAT WEL GRAAG 

WORDEN?  

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

aanmeldingsformuiier.  

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

slechts €7,50 per jaar. 

 

Parkeerterreintje hoek 

Tsjerkewal/Mjumsterwei nog dicht?  

Dit terrein ligt klaar om gebruikt te worden. Het is 

nu nog afgesloten met stapels klinkers. Wat heeft 

dat nu voor zin zou je denken. Welnu, het is nog 

afgesloten omdat de ondergrond erg nat was. Die 

moet eerst drogen. Als er nu auto’s op dit terrein 

zouden staan, vindt er spoorvorming plaats en 

gaan de pas gelegde klinkers weer verzakken en 

verschuiven. Pas als de grond gortdroog en 

keihard is, wordt het terrein vrijgegeven.  

 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Bloembakken en bloemperken Tsjerkewal. 

PB zorgt altijd voor fraaie bloembakken, gevuld 

door de Wylde Roas. Deze staan op de Brink, aan 

weerskanten van de Sluis en aan de Tsjerkewal. 

Op verzoek van de buurtvereniging zijn er nu 

nieuwe bloemperken aan de Tsjerkewal aangelegd. 

Dat zal straks een mooi en fleurig aanzicht zijn. De 

2 bloembakken zijn nu verplaatst naar De Brink. 

We gaan nog kijken of ze daar blijven staan of dat 

er naar een andere plek in het centrum gezocht 

wordt. 

 

Einde Melkbus voor spaarzegels in de Poiesz. 

Oplettende dorpsbewoners hebben geconstateerd 

dat de fraai versierde melkbus voor de spaarzegels 

in de Poiesz is verdwenen. Jarenlang hebben 

inwoners en gasten hun zegels hierin gedoneerd 

aan Plaatselijk Belang. De penningmeester heeft 

heel wat avonden zegelboekjes vol zittenplakken. 

In 2020 zat er een mooi bedrag in van € 155,-- 

Nu kreeg Eppie bericht dat het hoofdkantoor 

besloten had dat er geen plek meer is voor dit 

soort initiatieven in de filialen. De bus moest 

worden weggehaald. Wel kregen we nog een 

pluimpje dat het een hele mooie bus was. Jammer, 

maar helaas.  

Voortgang nieuwbouwwoningen Aylvalan. 

Zoals we kunnen constateren is het aanbod van 

woningen in Bakkeveen zeer klein, terwijl er wel 

vraag naar is. De woningnood heeft nu ook het 

Noorden bereikt. Jarenlang hebben we geijverd 

voor woningbouw en kregen altijd nul op het 

rekest. Nu het licht eindelijk op groen staat, zitten 

we dan ook met smart te wachten op voortgang 

van de plannen voor 40 nieuwbouwwoningen in 

het nieuwe plan Aylvalan.  

 

Het blijkt dat er belangstelling genoeg is voor deze 

woningen, dat is niet het punt. We trekken met 

vaste regelmaat bij de Gemeente aan de bel hoe 

het zit met de vorderingen van dit plan. We weten 

dat dit soort zaken altijd heel lang duren, daarom 

is het des te belangrijker dat we druk op de ketel 

houden. In de media lezen we dat Opsterland wel 

steeds de bouwplannen in Bakkeveen benoemt, de 

intentie om te bouwen is er dus wel. De laatste 

berichten die we van de gemeente kregen waren 

iets met “stikstof en Natura 2000”. Nou dan 

weten we het wel, dat kost weer extra tijd. Maar 

we blijven alert en houden jullie op de hoogte. 

 

Jannie Tjassing 
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Nieuw bij ons in 

het dorp  

 
Jantina en ik (vrijwilligers Slûswachter) 

zitten aan een lange tafel aan de 

Aylvalân met Stefan Roffel (29 jaar) en 

zijn vrouw Brigieta (27 jaar), ze wonen 

aan de Boskkamp en Yorick Roffel (27 

jaar) en Wilma Haarsma (24 jaar). 

Zoon Fedde van 10 weken ligt in de 

kinderwagen. Hij is meegekomen uit de 

Boskkamp. 

 

We hebben de voorschriften van de 

Corona gevolgd en zitten ver uit elkaar 

wel in huis (we weten dat het niet mag, 

excuus). Het is wel een onderwerp 

want 3 van de deelnemers zijn besmet 

geweest en zijn ervaringsdeskundigen. 

Het ziekteverloop is bij 2 mild verlopen, 

1 persoon is flink ziek geweest en 1 

persoon is de dans ontsprongen. Rond 

de feestdagen heeft de familie in 

groepjes elkaar gezien en toen heeft de 

besmetting plaatsgevonden. Toch ziet 

iedereen nu naar versoepeling van de 

maatregelen uit ondanks dat nog niet 

het vaccinatieprogramma is afgewerkt. 

Er wordt thuis gestudeerd door Wilma, 

de anderen gaan wel naar het werk. 

 

We hebben de broers Stefan en Yorick overgehaald 

om dit gesprek samen te doen met hun partners. 

Voor ons als vragenstellers is het nieuw. Jantina, 

onze nieuwste verslaggeefster, wordt ingewerkt en 

neemt de helft van het interview af. Zelf merk ik 

dat tijdens het gesprek er een andere dynamiek is, 

waarschijnlijk is het praten met een 

generatiegenoot een voordeel omdat zo goed kan 

worden aangevoeld welke zaken er belangrijk zijn. 

Hopelijk merkt U als lezer ook verschil. Alle 

deelnemers zijn Friestalig opgevoed en spreken het 

Fries thuis. 

 

Stefan en Yorick komen uit een gezin met 15 

kinderen en zij waren het 8e en 9e kind. Er wonen 

nog 5 broers en zussen Roffel in ons dorp. Hilarisch 

is het al dat ik een vergissing heb gemaakt door te 

denken dat de broer Roffel van de Boskleane 

vanmorgen aan de tafel zou zitten bij Yorick, nu zit 

Stefan er, uit de Boskkamp.  

 

Beide stellen zijn geboren in een dorp maar 

hebben ook een periode met plezier in de stad 

Leeuwarden en in Groningen gewoond. Nu komen 

ze opnieuw bewust weer in een dorp wonen, 

gevolg is dat er moet worden gereisd naar werk of 

het studieadres. De aantrekkingskracht van het 

dorp en de natuur is groot. 

 

Yorick is korporaal 1e klas, beroepsmilitair. Hij 

heeft 6 jaar bij de infanterie gediend en zit nu bij 

de genie waar hij een opleiding volgt voor in de 

bouw. Hij is 2 keer uitgezonden geweest, naar 

Noord Afghanistan 4 mnd en naar Litouwen 6 mnd. 

Op het afscheidsfeest voor de eerste uitzending 

heeft Wilma voor het eerst haar hele schoonfamilie 

ontmoet. Dit is in goede harmonie verlopen, we 

waren natuurlijk nieuwsgierig hoe dat gaat in zo’n 

groot gezin. 

 

Wilma heeft Yorick op een feest met vrienden 

ontmoet, hij nodigde haar uit om pannenkoeken te 

komen eten. Na een 2e verzoek is Wilma er op 

ingegaan. En dan gaat hij na een korte 

verkeringstijd op missie, ze hebben het samen met 

glans doorstaan, het was een mooie test. 

Yorick vindt zijn vriendin slim, lief zorgzaam en 

rustig, Wilma vindt haar vriend iemand die altijd 

bezig is.  

Klusser Yorick is van juli tot oktober bezig geweest 

met het verbouwen van binnen. De vloer in huis en 

de wc is aangepakt, de kozijnen zijn vernieuwd, er 

is een nieuwe keuken geplaatst en alles is gestuukt 

en geverfd. In oktober zijn beiden in het huis 

getrokken. De tuin achter ligt nu te wachten, dat is 

de volgende klus. 

Wilma Haarsma en Yorick Roffel 
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Wilma studeert fiscaal recht master aan de RUG en 

werkt als belastingadviseur. Ze rijdt in een eigen 

auto naar de studie of het werk. Door de Corona 

gebeurt er veel thuis, het is lastig en het heeft 

invloed op de motivatie, het is nu doorzetten. Ze is 

in Sumar geboren. Wilma heeft een broer Harm en 

die is 21 jaar. Wilma is blij weer in een dorp te 

wonen. 

 

Yorick voetbalt bij ODV en is spits. Het is zijn lust 

en zijn leven en alles wat voetbal betreft wordt 

gevolgd. Wilma wandelt en is veel in de natuur. 

 

Yorick en Wilma houden van alle moderne muziek, 

ze hebben het DODO festival meerdere malen 

bezocht en gaan ook naar Oerrock. Indi Rock 

wordt nog in het bijzonder als liefhebberij 

genoemd. 

 

Yorick en Wilma gaan overal heen waar zij kunnen 

snorkelen op vakantie, van Kroatië tot Portugal, 

zelfs naar Bonaire. 

 

Hoe zit het met de Blue zone:  

• Iedereen vindt het initiatief goed 

• Stefan heeft zijn fitheid laten testen 

• Er wordt bij Brigitta en Stefan op aantal dagen 

in de week geen vlees gegeten 

• Wilma is vegetarisch 

• Met de lichaamsbeweging en de sociale 

contacten zit het snor.  

Ik schat in dat de kans om 100 te worden bij 1 van 

de 4 voor meer dan 50% aan bezig is 

 

Dieren: Totaal 3 poezen, 2 aan de Aylvalân, 1 aan 

de Boskamp 

 

De kleine Fedde heeft zich keurig gedragen, hij lag 

te slapen of zat op schoot. Het lijkt me een 

lachebek, hij krijgt nog een nachtvoeding. Beide 

ouders zagen we fit uit en waren keurig om 9 uur 

aanwezig. 

J.N. 

 
Hoe bijzonder is het om 2 broers 

en hun gezin tegelijk te 

interviewen. Stefan, Brigieta en 

Fedde wonen op de Boskkamp. 

Zijn broer(tje) Yorick en vriendin 

Wilma wonen op de Aylvalân. Dat 

het een bijzondere familie is, is al 

snel duidelijk. Tussen de broers zit 

1,5 jaar verschil. Ze zijn nummer 

8 & 9 uit het gezin van 15 

kinderen. Waarbij de oudste uit 

het gezin is in de 40 en de jongste 

16. Uit het gezin Roffel wonen 

maar liefst 4 zussen en 3 broers in 

Bakkeveen. Daarnaast zijn ze al 

15x oom en is de 16e alweer 

onderweg. Alle verjaardagen 

worden ook gevierd. Maar ze 

hebben als regel: Vanaf je 18e 

krijg je geen cadeau meer. Dan 

wordt het ook een verhaal van 

geven en krijgen. Bovendien gaat 

het dan financieel ook uit de hand 

lopen. Het huis waar ze vroeger 

woonden telde 8 slaapkamers. Als 

er weer 1 geboren werd ging er 

vaak ook alweer iemand op 

zichzelf wonen. Het rouleerde 

altijd mooi door. Je verveelde je 

vroeger nooit er was altijd wel 

iemand om mee te spelen!  

 
Brigieta Hummel 

Stefan stelt Brigieta (27) aan ons 

voor. De goedlachse Brigieta is 

geboren in Waskemeer in een 

gezin met een oudere zus en een  Brigieta en Stefan Roffel met baby Fedde 
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jonger broertje. Ze heeft eerst de opleiding MBO- 

verpleegkunde afgerond. Daar kwam zij er al 

achter dat het ‘’zorgen’’ niet was wat ze wou. Ze 

wou meer een begeleidende baan hebben. Hierna 

heeft zij de opleiding sociaal pedagogische 

hulpverlening (SPH) gevolgd in Leeuwarden. 

Inmiddels werkt ze voor de Omega Groep. Ze helpt 

mensen met bijvoorbeeld autisme ADHD die een 

steuntje in de rug nodig hebben. Ze helpt ze onder 

andere bij het leren om zelfstandig te wonen.  

 

Ook was Brigieta tot voor kort nauw betrokken bij 

de Blue Zone. Met de fittest die werd aangeboden 

probeerde ze iedereen in haar omgeving te 

stimuleren om mee te doen. Ze zijn zelf ook 

bewust bezig met hun voeding. Zo eten ze minder 

vlees dan voorheen. Ze zou ook een kookworkshop 

organiseren (samen met haar schoonzus) maar 

helaas door corona kon dit niet doorgaan. 

 
Stefan Roffel 

Brigieta stelt Stefan (29) aan ons voor. De 

enthousiaste Stefan is geboren in Wijnjewoude. Hij 

heeft eerst de opleiding tot beveiliger gedaan. 

Daarna heeft hij nog 2 studies afgerond waar hij 

zelf niet zoveel schik in had. Daarna heeft hij op 

het HBO Humanresourcemanagement (HRM) 

gevolgd. Nu werkt hij voor het uitzendbureau 

Unique in Groningen. Hij maakt plannen voor en 

met mensen die o.a. in de bijstand zitten of hij 

helpt ze aan een baan. Het kan variëren van een 

student tot een oudere, zo ziet het cliëntenbestand 

van Stefan eruit. Het verschil in mensen is ook wat 

het tot een uitdagende baan maakt.  

 

Stefan is ook erg sportief. In de coronatijd heeft hij 

zelfs een eigen fitnessruimte gemaakt op zolder. 

Daarnaast voetbalt hij net als zijn broertje in het 

1e van Wijnjewoude. Stefan is een grote 

voetbalfan. Hij volgt alle voetbal op televisie, niet 

alleen Nederlandse clubs maar ook buitenlandse 

clubs. Hardlopen is ook 1 van zijn grote passies en 

in Bakkeveen kun je natuurlijk heerlijk de bossen 

in gaan. Ja hij kan niet stilzitten zegt Brigieta 

lachend. 

 
Boskkamp 

Stefan en Brigieta hebben elkaar ontmoet via een 

feestje. Brigieta heeft na een half jaar de hele 

familie van Stefan ontmoet bij het jubileum 

trouwfeest van zijn Pake en Beppe. Brigieta was 

erg zenuwachtig voor die dag. Met zo’n grote 

familie was het wel even spannend en moeilijk om 

alle namen in 1x te onthouden. Gelukkig voelde ze 

zich meteen thuis bij de familie. Inmiddels zijn ze 

alweer 13 jaar samen. Eerst hebben ze 2,5 jaar 

samengewoond in Leeuwarden vlakbij het 

Cambuurstadion vanwege hun studie. Na een tijdje 

wouden ze toch wel weer graag wonen in de 

omgeving van hun ouders en vrienden.  

 

Hun oog viel op een huis aan de Boskkamp. Na 

een bezichtiging waren ze het er al snel over eens 

dit is het! Ze hebben een bod gedaan en het bod 

werd gelijk geaccepteerd. Het voelde voor hun 

echt weer als thuiskomen in Bakkeveen. Inmiddels 

wonen ze alweer 2 jaar met veel plezier aan de 

Boskkamp.  

 

Sinds 10 weken zijn de trotse ouders van een 

jongetje Fedde. Fedde die bij het gesprek erbij zit 

is een helder goedlachs kereltje. Stefan grapt dat 

hij net zo´n groot gezin als zijn ouders wil hebben. 

Brigieta vindt 15 toch wel iets teveel van het 

goeie. Als Brigieta straks weer aan het werk gaat 

krijgt Stefan een papa-dag. Brigieta haar moeder 

gaat ook een dag op Fedde passen. Daarnaast gaat 

Fedde ook een dag naar Stefan zijn schoonzus die 

gastouder in Bakkeveen is. 

 
Muziek 

De muzieksmaak van Stefan is erg breed dat gaat 

van hardstyle tot blof. Hij bezoekt zo nu en dan 

graag een hardstyle feest. Brigieta houdt meer van 

blof, hardstyle zegt haar niet zoveel. Ze houden 

dan ook graag van stappen. Op stap in Groningen 

of Drachten maar in de zomer tentfeesten vinden 

ze beide geweldig. Beide vinden ze festivals zoals 

Dodo en Oerrock ook erg gezellig. Eigenlijk is er 

elke week wel een feestje zegt Stefan. Met zo’n 

grote familie is er altijd wel iemand jarig. 

 
Mooiste plekje 

Het mooiste plekje van Bakkeveen is voor hun 

beide de omgeving van de Slotplaats. Je kunt er 

alle kanten op als je aan het wandelen of 

hardlopen bent. Nu vooral met kleine Fedde vinden 

ze het heerlijk om een blokje te gaan wandelen 

met de kinderwagen. 

 

Jantina Pama 
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Nieuw bij 

ons in het 

dorp  
 

Jelly en Jelte 
 

 

Een nieuw gezin is aan 

de Mjûmster wei in een 

mooie witte 

woonboerderij 

neergestreken. Zij 

komen niet van ver. 

Hiervoor woonden zij in 

Appelscha.  

 

Jelly is in de buurt van 

Drachten geboren en 

na een jaar of acht is 

zij met haar ouderlijk 

gezin bij ons in 

Bakkeveen komen 

wonen. Jelte is in ons 

aanpalende dorp, 

Haulerwijk, geboren en getogen. Zijn vader en 

broer drijven daar een garage die in elk nummer 

van de Slûswachter staat vermeld.  

 

Niets bijzonders zou je zeggen, maar dan 

vergissen onze lezers zich. Normaal gesproken 

zouden zij elkaar ergens tussen Haulerwijk en 

Bakkeveen zijn tegengekomen, zeg in de 

Bakkeveense duinen of in ‘t Mandeveld, maar niets 

van dat alles. Het enige was dat zij ieder in twee 

verschillende vriendengroepen verkeerden 

waartussen dwarsverbanden bestonden. Zij 

kenden elkaar van gezicht en dat was het dan. Zij 

hebben elkaar pas ontmoet in België, waar zij 

allebei aan een punkfestival bezochten. Een 

punkfestival? Ja, een punkfestival vol jongelui met 

van die hanenkammen en meiden met 

veiligheidsspelden door hun neus en oren 

geslagen. Of overdrijf ik nu?  

 

Gedurende de opkomst van punk in Engeland in de 

zeventiger jaren was dat echt het geval, maar 

tegenwoordig zie je dat niet meer. Het was een 

soort anarchistische beweging die zich tegen het 

burgerbestaan afzette.  

 

Toch merkte uw inval-interviewer hier niets van. Er 

huist daar aan de Mjûmster wei een vredig en 

gezellig gezin. Aan niets was hun voorliefde voor 

punkmuziek te merken. Beider haardos zag er 

gewoon uit en er staken ook geen spelden uit hun 

gezicht.  

 

 

Jelly van der Molen en Jelte Douwsma zijn allebei 

in 1984 geboren. Wellicht dat punk gemaakt heeft 

dat ze gek waren op stoere vakanties. Het liefst 

zwierven ze tijdens de vakantie met auto en tentje 

door Europa.  

 

Als de dag van vandaag herinneren zij nog een 

verblijf in Kroatië. Het was stralend weer toen 

plotseling zwarte wolken over de camping rolden. 

Van het ene op het andere moment werd het 

donker, een geweldige wind stak op en door het 

zwerk zigzagde de bliksem. De regen stortte met 

bakken uit de hemel. Hun tentje werd tegen de 

grond aangedrukt en ze renden naar de receptie 

om het vege lijf te redden. Na een half uur was de 

storm voorbij getrokken en scheen de zon weer 

stralend aan de hemel. Terug bij de tent 

aangekomen stond alles er weer als vanouds bij. 

De tent was kurkdroog.  

 

Of de mooiste plek van hun leven, een camping in 

Slovenië aan een meer met in het midden ervan 

een eilandje met daarop een fraaie kerk. Achter 

het meer lag een imposante rotspartij met een 

ruïne. In de ochtend als de mist optrok zag je als 

eerste het kerkje in de lucht zweven. 

 

Maar lang hebben ze dat toch ook weer niet 

kunnen doen, want toen kwamen er kinderen: Lea 

is nu zeven jaar oud, Laurens is 4 en Joas 1. Op de 

vraag of er nog meer gezinsuitbreiding gepland 

staat was het antwoord dat dit het dorp niets, 

maar dan ook niets aangaat. 
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Jelly en Jelte hadden elkaar uitgebreid op dat 

punkfestival gesproken, maar daar bleef het bij. Ze 

hadden daar in België wel veel woorden 

uitgewisseld maar geen telefoonnummers. Na 

thuiskomst, was het niet Jelte die de stoute 

schoenen aantrok maar Jelly. Buitenlanders die 

voor hun bedrijf een tijdje in Nederland komen 

werken begrijpen dan ook niets van Nederlandse 

vrouwen. “Veel Nederlandse vrouwen werken 

parttime en velen onder hen zijn er niet op uit om 

carrière te maken. Maar op recepties, wanneer zij 

hun echtgenoten vergezellen, voeren zij het 

hoogste woord”. 

 

Via de beste vriend van Jelte wist Jelly aan zijn 

telefoonnummer te komen. Dat is een 

grappenmaker, dus Jelly was er niet zo zeker van 

dat hij haar wel het nummer van Jelte had 

gegeven. Misschien was het wel van zijn vriendin. 

Ja, je weet maar nooit. Jelly stuurde daarom maar 

eerst eens een nietszeggend sms’je. Dat klinkt 

wellicht wat burgerlijk, maar ja je wil ook geen 

flater slaan; ook niet als punkmeisje. Jelte voelde 

zich natuurlijk zeer vereerd, want het nummer 

klopte. Enfin, zo is het gekomen. 

 

Jelte en Jelly hebben allebei succesvol het VWO 

doorlopen en ze hebben ook allebei een 

Masterdiploma op zak. Jelly heeft psychologie aan 

de universiteit van Groningen gestudeerd en Jelte 

aan dezelfde universiteit technische bedrijfskunde. 

Jelte heeft nu een mooie betrekking bij Philips in 

Drachten waar hij zich bezighoudt met het 

vervolmaken van koffiezetapparaten. Dat is een 

veel ingewikkeldere klus dan een leek zou denken. 

 

Jelly heeft de laatste jaren als GZ-psycholoog 

gewerkt bij Fier en behandelde daar vooral 

slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel 

misbruik. Ze is nu net begonnen met de opleiding 

tot psychotherapeut, waar ze zich verder wil 

bekwamen in het behandelen van 

persoonlijkheidsstoornissen. In het kader van deze 

opleiding is ze nu gaan werken bij GGZ Friesland.  

 

Dit betekent overigens niet dat alleen Jelly heeft 

doorgeleerd. Voor Jelte geldt hetzelfde. Naast 

trainingen op het werk mag hij zich ook graag 

verdiepen in natuurkundige vraagstukken, zoals 

daar zijn: “Hoe klein zijn de kleinste deeltjes en 

bestaan er ook nog, naast de ons bekende drie 

dimensies plus tijd, extra dimensies die opgerold in 

ons universum rondbanjeren”? Om maar eens wat 

te noemen. 

 

Jelte geeft zijn tennislessen een vervolg in 

Bakkeveen. Daarnaast mag hij graag hardlopen en 

drummen, wanneer hij daar nog aan toe komt. 

Want de meeste vrije tijd gaat op aan het 

verfraaien van hun huis, waar een grote 

verbouwing plaatsvindt. Het echte werk hebben zij 

aan een aannemer overgelaten, maar dan blijft er 

nog veel over. Jelly is voornemens om de racefiets 

weer eens af te stoffen als het mooi weer wordt en 

besteedt verder tijd aan lezen en wandelen.  

 

De vraag deed zich natuurlijk voor waarom van 

Appelscha naar Bakkeveen te verhuizen. Zij 

bekenden dat het niet zo zeer om Bakkeveen ging, 

maar om een karakteristiek huis op een 

fantastische locatie – en die hebben ze gevonden 

op de Mjûmster Wei! Toch blijkt Jelly wel iets met 

Bakkeveen van doen te hebben naast dat zij er 

lang heeft gewoond. De minicamping, “UtSicht”, 

van haar vader aan De Biskop bestaat dit jaar 25 

jaar. Haar vader vond het niet nodig dat daarover 

een artikel in ons onvolprezen maandblad zou 

verschijnen. Maar Jelly vond het leuk om dit 

genoemd te hebben.  Dus hierbij is het toch 

gemeld! 

 

Jelly, Jelte en kinderen, jullie zijn zeer welkom in 

Bakkeveen. 

 

April 2021, Bob Waisfisz
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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 
 

 

Levenspas voor als je in een 

noodsituatie verkeert  
 

Het kan jou ook gebeuren: op een bepaald moment 

kun je niet meer je eigen beslissingen nemen.  

 

Veel mensen maken daarom een levenstestament, 

misschien heb jij dat ook gedaan. Maar hoe weten 

anderen dat je een levenstestament hebt en wat er 

moet gebeuren in een noodsituatie?  

Daar heeft Netwerk Notarissen nu een oplossing 

voor gevonden. De levenspas.  

 

Als jij zelf jouw wensen niet meer onder woorden 

kunt brengen, dan doet jouw levenspas dat voor 

je. Op je pas staat wie er gewaarschuwd kan 

worden, of je gereanimeerd wilt worden en waar je 

levenstestament ligt.  

 

De levenspas is exclusief verkrijgbaar bij de bij 

Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren 

en dus ook bij ons kantoor.  

 

In het levenstestament wijs je een 

vertrouwenspersoon aan die namens jou 

beslissingen neemt als je dat zelf tijdelijk of 

definitief niet meer kunt of niet wilt.  

 

Bijvoorbeeld omdat je de rompslomp niet meer wilt 

als je op hoge leeftijd bent. Of als je door ziekte 

zelf je zaken niet meer kunt regelen, bijvoorbeeld 

het betalen van rekeningen, het bijhouden van je 

administratie en het doen van belastingaangiften, 

maar ook het zorgen voor je huisdieren etc.  

 

 

Ook kun je in een levenstestament opnemen wat er 

moet gebeuren als je niet meer thuis kunt wonen. 

Wil je dan thuis verpleegd worden of toch naar een 

verpleeghuis? En wat moet er met je huis en 

inboedel gebeuren als je niet meer thuis kunt 

wonen? Veel mensen die een levenstestament 

maken, denken ook na over medische zaken, zoals 

bijvoorbeeld welke behandelingen ze nog willen 

ondergaan in de laatste fase van hun leven.  

 

De levenspas kun je bewaren in je portemonnee of 

opnemen in je wallet van je smartphone. Als 

iemand iets overkomt, is dat de plek waar men het 

eerst zoekt naar informatie over de persoon. Op de 

levenspas staat wie er gewaarschuwd moet worden 

in geval van nood, bij welke notaris je 

levenstestament ligt en of daarin medische zaken 

zijn geregeld.  

 

Meer weten over de levenspas?  

Kijk op www.levenspas.com. 
 

Heb je nog geen levenstestament? Alvast meer 

weten over welke redenen er zijn om een 

levenstestament te maken? Dat kun je hier 

ontdekken: 

www.netwerknotarissen.nl/direct_check 

  

Het gesprek met onze specialisten familie & relatie 

over het levenstestament kun je als je wilt thuis 

voorbereiden. We sturen je dan een 

gespreksoriëntatieformulier.  
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Vrouwen van Nu 

 
Helaas valt er niks te vertellen van de Vrouwen van 

Nu, we hebben de twee resterende ledenavonden 

van april en mei ook laten vervallen.  

Hopelijk gaan we in september weer bij elkaar 

komen en kunnen we dan wel het programma 

doen, wat we zoal gepland hebben. 

 

Maar het aller belangrijkste is natuurlijk dat we 

allemaal gezond zijn en blijven. Natuurlijk missen 

we de contacten en proberen we wat dingen te 

doen, maar dat is voor iedereen moeilijk. 

Als iedereen is ingeënt (wie dat wil natuurlijk) 

wordt het weer wat gemakkelijker. 

 

Ik heb in de gedichtenbundel geschreven door mijn 

schoonvader een gedicht gevonden, die ik wel mooi 

vind om hier te plaatsen. 

Hij is inmiddels 17 jaar geleden overleden, maar ik 

blader en lees geregeld zijn mooie gedichten. 

 

De bloem van het leven 
 

Een bloem is als de dag vandaag 

Hij bloeit in volle pracht 

Maar ook voor hem de grote vraag 

Haal ik wel de nacht 

 

Een bloem kan met zijn mooie kleur 

In huis veel vreugde schenken 

Maar valt hij af, weg is de fleur 

Men gooit hem weg zonder na te denken 

 

Dat was de bloem, zo ook het leven 

Voor de een is het mooi, voor de ander niet Geef 

mij de vreugde van het leven Van Madelief en van 

Margriet 

 

H.W. Witteveen 
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Bericht van de huisarts 
 

Versterk je immuunsysteem ten tijde van corona 
 

Al ruim een jaar hebben we te maken met corona, 

zo ook in Bakkeveen e.o. We zijn allemaal goed op 

de hoogte van de beschermende maatregelen: 

• anderhalve meter afstand,  

• handen wassen,  

• mondkapje dragen,  

• bij klachten thuisblijven en  

• laten testen.  

Inmiddels is een deel van de bevolking 

gevaccineerd. Het beloop van COVID-19, 

veroorzaakt door SARS-CoV-2 (corona) is per 

persoon wisselend. Wel weten we dat het beloop 

van de ziekte COVID-19 bij sommige 

patiëntengroepen gecompliceerder kan verlopen. 

Vooral patiënten met onderliggend lijden zoals 

suikerziekte, hoge bloeddruk en overgewicht lopen 

een groter risico op een ernstiger beloop. Angst en 

stress kunnen ook een ongunstige invloed hebben 

op je leefstijl. 

 

Een gezond lichaam en een gezonde geest zorgen 

voor een optimale weerstand. Hoe is het met jouw 

gezondheid? Hoe versterk je jouw 

immuunsysteem? 

 

Leefstijladviezen kunnen jou helpen om je 

weerstand te verhogen. Hierdoor vergroot je, je 

kans op een minder ernstig beloop van de ziekte 

en op een vlotter herstel. 

 

Van belang hierin zijn voeding, beperken van 

alcohol, stoppen met roken, voldoende slapen, 

dagelijks bewegen, dagelijks naar buiten, vrienden 

en familie en voorkom stress en angst.  

 

Voeding 
Eet zo gezond en gevarieerd mogelijk. Zoveel 

mogelijk onbewerkt voedsel. Dagelijks de kleuren 

van de regenboog. Maak zelf je maaltijden klaar en 

eet dagelijks groenten en fruit. Eet 3 x per dag en 

niet te veel tussendoor. Eet liever niet na 20 uur in 

de avond. Eet bij voorkeur samen. 

 

Stoppen met roken 

Roken schaadt de gezondheid.  

 

Alcohol 
Beperk alcohol, omdat te veel alcohol het risico op 

infectie vergroot. 

  

Slaap 
Slaap, voldoende nachtrust is van belang voor 

herstel. Door goede nachtrust ben je overdag 

energieker. Wanneer je je goed voelt dan val je 

snel in slaap en word je in de ochtend uit jezelf 

wakker. In de Blue Zones doen de mensen een 

korte siësta, hiermee komen ze even helemaal tot 

rust. 

 

Beweging 
Dagelijks bewegen is van groot belang om de kans 

op infecties te verlagen. In Nederland zijn we 

kampioen zitten, met gemiddeld 8 uur per dag. 

Dan in de avond 1,5 uur sporten, is niet voldoende 

om een actieve leefstijl te hebben. Het is van 

belang om de hele dag door te blijven bewegen. 

Neem eens wat vaker de trap. Doe de 

boodschappen lopend of op de fiets. Wandel 

dagelijks door de prachtige Bakkeveense bossen. 

 

Buiten 
Ga dagelijks naar buiten, liefst de bossen in. Vang 

de zonnestralen op. De warmte van de zon geeft 

ons een aangenaam gevoel en vitamine D is van 

belang voor een optimaal immuunsysteem. 

 

Vrienden en familie 

Steun en gezelligheid van naasten is juist in tijden 

van corona extra van belang. Pak eens wat vaker 

de telefoon om te informeren hoe het met uw 

vrienden/familie/buren gaat. Bezoek elkaar met in 

acht neming van de huidige regels. Stuur eens een 

kaartje. Ondersteun elkaar daar waar het kan.  

 

Stress en angst 
Probeer stress te vermijden. Zorg voor 

ontspanning. Dit bevordert je weerstand. Lees een 

boek, luister naar muziek, even in de zon zitten. Of 

start een cursus yoga, mindfulness of meditatie.  

Stress en angst zijn soms niet te vermijden. Het 

overkomt je. Zorg voor ontspanning is een sleutel, 

maar te gemakkelijk gezegd, zeker voor 

alleenstaanden. Bovenstaande tips werken dan 

onvoldoende. Een vertrouwenspersoon (familie, 

vriend(in), buur…) is dan belangrijk. 

 

Mocht je meer adviezen wensen om je 

immuunsysteem aan te sterken, dan kan je terecht 

op het gezamenlijke leefstijlspreekuur van 

huisarts Jon Brouwers en Jennifer Plein, diëtiste op 

maandagmiddag op de praktijk aan de Weverswal 

6. 

 

Veel wandel- en kookplezier de komende tijd 

gewenst. 

 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen 
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Sportschool dicht? Buiten sporten, op je eigen niveau en dat in Bakkeveen!  

 

De sportschool kan nog steeds niet. Maar je kunt 

in Bakkeveen wel 1 of 2x per week werken aan je 

conditie en je spieren. En dat in de gezonde 

buitenlucht ! 

 

Elke dinsdagavond en vrijdagochtend geeft 

instructrice Pietsje Hulshof Outdoor Fitness en 

Wandel Extra Fit lessen aan mannen en vrouwen 

uit Bakkeveen en omgeving. Deze lessen zijn altijd 

buiten en volgens de corona regels. 

 

Er wordt op 

verschillende 

niveaus getraind 

aan conditie en 

spierversterking. 

Een vast onderdeel 

is een stukje 

hardlopen of 

wandelen, 

grondoefeningen en 

oefeningen met 

gewichten. Zo train 

je jouw hele 

lichaam, komen alle spieren aan de beurt. Doordat 

Pietsje oefeningen op niveau aanbiedt, is het 

geschikt voor jong en oud. En gezelligheid hoort er 

ook zeker bij! 

 

Volgens de huidige groepen zijn de lessen altijd 

zeer afwisselend en uitdagend. Wall Ball? Battle 

Rope? Burpees? Termen en oefeningen die 

menigeen nog niet kende voor dat ze begonnen 

met Outdoor Fitness of wandel extra Fit 😊.  

 

Momenteel is er ook een deel van de groep extra 

aan het trainen voor een afstand hardlopen op 22 

juni. De één traint voor de 5 km, de andere wil 

graag 15 km lopen……. 

 

Wil je ook een keer gratis meedoen of meer 

informatie?  

Mail dan naar info@outdoorbakkeveen.nl of  

bel 06-49893506 

 

Sportieve groet, 

Pietsje & Greetje 

www.outdoorbakkeveen.nl/sport/outdoor-fitness

  

mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
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Wandel rond in Bakkeveen en pak een boek! 
  

En dan komt het langverwachte 

telefoontje: We kunnen vandaag de 

minibiebs brengen, schikt dat? 

 

Natuurlijk, daar maak je ruimte voor. De minibiebs 

zijn gemaakt in de school voor voortgezet speciaal 

onderwijs in Drachten. De leerlingen van deze 

school hadden al eerder een kastje gemaakt voor 

de Kleasterkamp. Het hele traject duurde langer 

door de lockdown en de schoolsluiting gedurende 

de afgelopen maanden.  

 

Maar nu is het zover, er rijdt een busje voor en 

twee leerlingen Hendrik en Eduard, begeleid door 

leraar Gerard, tillen het eerste kastje uit de auto. 

Mooi groen met wit en rood geschilderd. Het frame 

en de palen waarop het kastje rust, volgen. De 

jongens hebben er met plezier aan gewerkt, niet 

alleen de leerlingen die de kastjes mochten 

brengen.  

 

Op mijn vraag wat het leukste was antwoordt 

Eduard dart hij het verven het mooist heeft 

gevonden. 

 

De minibiebs zijn een initiatief van buurtvereniging 

De Feart en worden op drie plaatsen geplaatst. 

Twee op de Weverswal en één op de 

Duerwaldmerwei. De buurtvereniging wil op deze 

manier, zeker in coronatijd, de buurt en de 

bloeizone Bakkeveen ondersteunen. Zo’n kastje, 

gevuld met boeken geeft aanleiding tot een praatje 

en een wandeling! 

 

Iedere passant mag een boek naar keuze pakken 

en weer terugbrengen, maar een ander boek 

terugbrengen, mits in goede staat, mag ook. Het is 

mogelijk ook kinderboeken in de kastjes te zetten. 

 

In alle kastjes zal het aanbod anders zijn, dus zin 

in een boek? Wandel lekker rond in Bakkeveen! 

 

We horen van meer mensen dat zij wel interesse 

hebben in een minibieb. Wie wil ze maken?   

Misschien vrolijke kastjes speciaal met 

kinderboeken? 

 

Emy Hoogenboom 

  
Minibieb Bakkeveen 
➢ Gratis lenen en ruilen van boeken 

➢ U mag er ook boeken in plaatsen mits onbeschadigd en niet 

vergeeld. 

➢ Boeken mag u ook terugplaatsen in een andere minibieb 

 



 

23 

Natoer Nijs 

april 2021
 

 

Lezers vragen mij wel eens waarom ik vaak begin 

met een “weerpraatje”. Nou, dat is vlot uitgelegd. 

De natuur, vogels, planten, vlinders, 

paddenstoelen hebben alles met de weers- 

omstandigheden te maken. Een koud voorjaar, 

zoals nu, betekent een trager op gang komende 

natuur. Planten die minder snel bloeien, vogels die 

wat later terugkeren. Natuurlijk, het gaat wel door, 

maar wat langzamer.  

 

Trekwaarnemers zagen diverse groepjes 

trekvogels weer zuidwaarts vliegen. Die straffe 

Noordenwind zal daar debet aan zijn. Maar goed, 

hieronder toch flink wat terugmeldingen van 

zomergasten en trekvogels op doorreis naar het 

noord(oost)en. Na een aantal dagen met andere 

zaken bezig te zijn geweest, merk ik dat ook de 

planten toch wel de grond uit “broezen”. 

   

Waarnemingen   

Veel waarnemingen, dus daar begin ik mee. 

Vogels 

• Ons lid Martin Manson, stuurde enkele foto’s 

van een drietal Beflijsters, die in de omgeving 

van zijn woning enige tijd verbleven. Verder 

zag ik zelf Beflijsters op de heide van 

Allardsoog. Er waren ook meldingen elders op 

de Duurswouderheide. 

 

 
Beflijster 

 

• Terugkerende en overvliegende 

Boerenzwaluwen werden al behoorlijk 

gemeld, Ook enkele Huiszwaluwen zaten er 

bij.  

 

• De eerste Gierzwaluw in de namiddag van 21 

april in noordoostelijke richting over de 

Kleasterkamp. 

 

• Een Visarend vloog op 18 april over ons dorp 

richting noord. Een tweede Visarend werd later 

gemeld door Siep Luinenburg op de 

Duurswouderheide. 

 

• Een Draaihals vloog op 22 april van een 

gazon bij de camping Wâldsang. Helaas bleef 

hij daarna onvindbaar. 

 

• Twee Kleine Plevieren foerageerden bij de 

nieuwe plas achter De Stripe op 19 april. 

 

• Inmiddels al diverse meldingen van Bonte 

Vliegenvanger, Gekraagde Roodstaart, 

Fitis, Zwarte Roodstaart, Zwartkop en 

Boompieper. 

 

• Een zingende Grasmus was al weer aanwezig 

op de Merskenheide op 24 april. 

 

• Oene Roelsma meldde op 11 april een groep 

van 25 Kruisbekken bij de 

Duurswouderheide. De grootste groep tot nu 

toe dit winterhalfjaar. 

 

• Jannie Tjassing meldt roepende Ransuilen bij 

haar woning. 

 

• Toch jonge Bosuilen (drie) in onze omgeving. 

Terwille van de rust geen verdere locatie. 

 

• Een overvliegende Kwak werd in de nacht van 

20 op 21 april roepend gemeld over 

Wijnjewoude. Dit reigertje is een typische 

nachttrekker. De roep is dan kenmerkend 

(moet je de roep wel kennen…). Ook boven 

ons dorp werden tot op heden twee tot drie 

keer Kwakken gemeld die in de nacht 

overtrokken. 

 

• Nachtelijke geluidswaarnemingen kunnen best 

wel leuke waarnemingen opleveren. Vooral een 

zwoele avond/nacht levert vaak veel 

waarnemingen op, zoals Oeverloper, Bosruiter, 

Witgat, Regenwulp, Kwartel maar ook zangers, 

zoals Koperwiek, Beflijster, Zanglijster en met 

heel veel geluk bijvoorbeeld Ortolaan. Kennis 

van de trekgeluidjes is dan wel een vereiste. 

Tegenwoordig zijn er waarnemers die de hele 

nacht opnameapparatuur hebben opgesteld. 

 

• We wachten nog op meldingen van 

Braamsluiper, Tuinfluiter, Fluiter, Nachtegaal, 

Spotvogel, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, 

Sprinkhaanzanger, Zomertortel…., Wielewaal, 

Koekoek en terugkeer in ons dorp van Huis- en 

Gierzwaluw. 
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Planten 

Speenkruid bloeit momenteel massaal. Ook de 

eerste Pinksterbloemen. Salomonszegels “broezen” 

de grond uit o.a. langs de Slotsingel.  

 
Pinksterbloem 

 

Verder zijn Hondsdraf, Paarse Dovenetel, de 

prachtige Sleedoorn (foto), Bosanemoon (enkele 

vindplekjes), Paardenbloem, enkele soorten 

Ereprijs alweer in bloei. Er zullen nu weldra 

meerdere volgen. 

 

 
Sleedoorn 

  

 

Dagvlinders 

Erg leuk is altijd het eerste Oranjetipje. Dit 

uitgesproken in het voorjaar vliegende vlindertje is 

aanwezig, zodra de eerste Pinsterbloemen bloeien.  

 

Verder alweer meldingen van Bont Zandoogje, 

Boomblauwtje, Kleine Vuurvlinder en al eerder ook 

Citroenvlinder, Gehakkelde Aurelia, Kleine Vos, 

Dagpauwoog, Koolwitjes. Let eens op dat Kleine 

Koolwitje, er worden landelijk steeds meer 

Scheefbloemwitjes gemeld. Voor determinatie, 

kijk even op de website of google even. Belangrijk 

is het zwart op de vleugelrand. Ik voeg even een 

foto bij (vergelijk deze dan even met Klein 

Koolwitje). 

 
Gehakkelde Aurelia 

 

 
Scheefbloemwitje 
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Zoogdieren 

Een Boommarter kwam wel zeer wreed aan zijn 

einde. Korrie Luinenburg zag zijn staart wapperen 

in de wind, het beest hangend uit een spechtenhol. 

De marter is klem komen te zitten en kon er niet 

meer uit komen. Het kostte Oene en Sjirk erg veel 

moeite om het dier uiteindelijk uit het hol te 

krijgen. Of de volwassen specht op tijd uit het hol 

is gevlogen, is niet bekend.  

 

 
Boommarter 

 

 

 

 

Insecten 

Grijze Zandbijen zijn aanwezig op zandige paden 

op heide en duinen. Hier zijn ook andere soorten 

zandbijen te vinden, zoals Zwartbronzen Zwart-

rosse zandbij. Ook andere wilde bijensoorten 

worden al gemeld, zoals: Grote Bloedbij, 

Roodharige Wespbij en Vosje. De eerste Meikevers 

zijn alweer gezien, let ook op de diverse soorten 

Lieveheersbeestjes. Libellen zijn nog nauwelijks 

aanwezig. Wel meldingen van Bruine en Noordse 

Winterjuffers. Deze zijn lastig te vinden. Verder 

natuurlijk alweer diverse soorten Hommels en 

Zweefvliegen.  

 

Tip 

De waarnemingen kunnen online worden bekeken 

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

optie “links” en dan waarnemingen in Bakkeveen. 

Verder kunt u een kijkje nemen op 

www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op 

die site o.a. mededelingen en artikelen van onze 

vereniging.  

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst 

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

  

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Van het bestuur 
 

Tot nu toe hebben we geen vergadering of excursie 

kunnen plannen; het is afwachten hoe de 

pandemie zich ontwikkelt. Intussen gebeurt er toch 

best een en ander; wij berichten daar graag over.  

 

Waarom natuur overal en altijd toegankelijk ?  

Een reactie op ‘Mag het een beetje minder 

zijn?‘ 

Jan van Dalen heeft in de Slûswachter van 

november 2020 en opnieuw in maart 2021 gepleit 

voor openbare toegankelijkheid van het nieuw in te 

richten natuurgebied langs de bovenloop van het 

Koningsdiep. Douwe Klijnstra heeft zijn mening in 

december 2020 daartegenover gezet, en 

aangegeven dat er niet veel klopte van de 

beweringen van Jan. Nu Jan opnieuw pleit voor 

paden door het in te richten dal van de bovenloop 

van het Koningsdiep is het goed om nog eens te 

herhalen waarom dat toch geen goed idee is. 

  

Rondom Bakkeveen is een grote dichtheid aan 

wandel- en fietspaden. Vanuit natuurbelang 

bekeken veel te veel. Een ambtenaar van 

Staatsbosbeheer heeft ons al eens aangegeven dat 

de natuur rondom Bakkeveen, net als die in de 

omgeving van Oranjewoud, voortdurend onder (te) 

grote druk van al de recreanten staat. Dat is nu, in 

de corona-tijd, nog vele malen meer het geval. 

Wandelpaden tijdens het broedseizoen afsluiten 

voor meer rust in de natuur heeft geen enkel 

effect. Of het zou enkel moeten zijn dat de illegale 

bezoeker dan inderdaad ook weet dat hij of zij 

illegaal bezig is. Het huidige weiland van Haisma 

dat in natuur gewijzigd gaat worden, is nu toch 

ook niet toegankelijk? Juist het toelaten van 

recreanten in een open landschap werkt dubbel 

verstorend. Niet doen dus! 

 

Zienswijze Natuurverenigingen 

Gebiedsinrichting Koningsdiep gebied, de 

bovenloop en de middenloop. 

Er is een Milieu Effect Rapportage aanvraag 

geschreven vanuit de gebiedscommissie voor de 

bovenloop en middenloop van het Koningsdiep. 

Daarin is sprake van een ‘voorlopig 

voorkeursalternatief’, dat waarschijnlijk helemaal 

niet zo voorlopig is. Immers, als er wordt gevraagd 

om onderzoek naar de milieueffecten van een plan 

is het onwaarschijnlijk dat je dat plan daarna nog 

wezenlijk wilt veranderen. Dan zou je opnieuw een 

MER-aanvraag moeten indienen!  

Vanuit de Natuerferiening is samen met 

natuurvereniging Geaflecht een zienswijze 

ingediend. Wij menen dat het voorkeursalternatief 

te eenzijdig uitgaat van het belang van 

waterbeheer en natuurontwikkeling. Het landschap 

van het beekdal met daarbij de flanken komt 

helemaal niet aan de orde.  

De landschappelijke samenhang (en de 

landschappelijke ontwikkeling vanuit het verleden) 

van de beek en de aangrenzende landerijen vinden 

wij nu juist van wezenlijk belang. Juist vanuit het 

landschapsbeeld van het beekdal kan naar onze 

mening een integrale visie ontwikkeld worden 

waarbij belangen van water, natuur én (duurzame, 

natuurvriendelijke) landbouw samengebracht 

kunnen worden.  Dat hebben wij in onze zienswijze 

beargumenteerd en daar hebben wij voor gepleit.  

 

Reactie Beeldkwaliteitsplan van de gemeente 

De gemeente heeft in een nieuw 

Beeldkwaliteitsplan opgeschreven hoe zij het 

openbaar groen de komende jaren wil beheren; 

een onderhoudsplan eigenlijk.  

De beide natuurverenigingen hebben samen een 

reactie geschreven. Het gaat ons vooral erom dat 

bermen en plantsoenen niet meer of minder netjes 

worden onderhouden, maar dat vooral erop gelet 

wordt of er meer of minder ecologisch gunstig 

beheer wordt uitgevoerd (meer of minder 

bevorderlijk voor de biodiversiteit).  

 

Verder hebben we aandacht gevraagd voor de 

scholing van de mensen die het onderhoud 

uitvoeren. Wij hebben ervoor gepleit dat zij 

geschoold worden volgens de methode Kleurkeur, 

een methodiek waarbij bevordering van 

biodiversiteit voorop staat.  

 

Tenslotte hebben we in het beeldkwaliteitsplan 

belangrijke zaken gemist, zoals bescherming en 

herstel van kenmerkende bomenlanen en 

houtsingels langs wegen. Het lijkt erop dat de 

gemeente geen enkele prioriteit geeft aan herplant 

waar gaten zijn gevallen in bomenrijen langs 

wegen, of aan herstel van aangetaste houtsingels.  

Ook aanplant van bomen op grote pleinen in 

dorpen wordt door ons gemist in het plan; dit is 

gewenst voor zowel het aanzien van pleinen alsook 

ter bestrijding van hittestress in deze tijd van 

klimaatverandering, met hetere zomerdagen.  
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Beplanting oude tracé N381 tussen 

Wijnjewoude en Wijnjeterper Schar 

Enkele jaren geleden zijn bomen gepland langs het 

oude tracé N381. Toen deze weg werd ontmanteld 

was het plan van het Plaatselijk Belang 

Wijnjewoude om hier een mooie bomenlaan te 

creëren. Het zal velen niet ontgaan zijn dat de 

bomen die in 2016 zijn aangepland, grotendeels 

dood zijn gegaan. De oorzaak is 

hoogstwaarschijnlijk de drie extreem droge zomers 

achter elkaar. 

  

Samenwerking van partijen 

De Natuerferiening Bakkefean e.o. heeft contact 

gezocht met “Natuer mei de Mienskip”. “Natuer 

mei de Mienskip” is een samenwerking tussen 

verschillende organisaties en zoekt met de 

grondeigenaren naar manieren om het 

natuurnetwerk Nederland (voormalige Ecologische 

Hoofdstructuur) af te maken. Doel is 

natuurgebieden beter met elkaar en met het 

omliggende agrarische gebied te verbinden.  

 

Hieronder de afbeelding van de 

eigendomssituatie. Staatsbosbeheer is eigenaar 

(vanaf de bocht) en de gemeente Opsterland 

(vanaf de de trije hoek tot aan de bocht). 

 

De Natuerferiening Bakkefean (vertegenwoordigd 

door Jan Dirk van der Meulen), de gemeente, 

Staatsbosbeheer, provincie Fryslân en Plaatselijk 

Belang Wijnjewoude hebben in overleg met 

“Natuer mei de Mienskip” afspraken gemaakt. Zo 

zijn de dode bomen inmiddels door de gemeente 

verwijderd en er wordt een nieuwe gemengde 

laanbeplanting aangebracht. Dat gebeurt komende 

herfst. Naast het herplanten van de dode bomen 

heeft de Natuerferiening ook gepleit voor aanplant 

van enkele bijzondere beeldbepalende bomen bij 

de kop van de dijk, nabij de Trijehoek. Hier worden 

sequoia’s geplant die je vaak ziet bij kastelen en 

grote landgoederen.   

 

Staatsbosbeheer  

Vanaf de bocht, in het SBB-deel, worden ook dode 

bomen verwijderd en wordt de strook ingezaaid 

met een kruidenrijk zaaimengsel. Sommige 

soorten zullen op den duur verdwijnen en soorten 

die zich er het beste thuis voelen zullen blijven.  Er 

staat langs het eerste stuk (vanaf het dorp) een rij 

flinke Eiken, deze rij wordt doorgetrokken met 

laanbomen (Winterlinde) tot aan de doorsteek bij 

de Fam. Bouma. Ook de grotere ruimtes tussen de 

bestaande Eiken worden hiermee 

opgevuld. Verderop worden 2 rijen Meidoorns 

geplant, om een mooie bloeiende bosrand te 

krijgen. Aan de westzijde worden enkele vlakken 

ook ingeplant om het zicht op de nieuwe N381 te 

ontnemen. Hier tussendoor komt een schuin 

beheerpad. De besproken verlenging van het 

zandpad tot aan de ingang van het bos tegenover 

Frans Pool wordt niet gerealiseerd. Dit is wat SBB 

betreft een soort van rustgebied. Het is weliswaar 

“vrij” toegankelijk op wegen en paden maar ze 

willen de mensen er niet naar toe lokken d.m.v. 

een nieuw pad.  

 

Oproep 

De bovenbeschreven situatie is een mooi voorbeeld 

hoe een initiatief vanuit de samenleving kan leiden 

tot een mooie samenwerking tussen partijen. Met 

zijn allen kunnen we onze lokale omgeving mooier 

maken en verder vergroenen. Natuerferiening 

Bakkefean e.o. roept mensen op om locaties aan 

te dragen waar bomen geplant of herplant kunnen 

worden.  
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Update Fotowedstrijd  

Markante Bomen  
 

Denkt u er aan om tijdig uw foto van een markante 

boom in te zenden? 

Zowel leden als niet-leden van de Natuerferiening 

mogen meedoen en per persoon kunnen drie foto’s 

ingestuurd worden.  

Het maakt verder niet uit of de boom kaal is, in 

bloei of in blad staat. Op de foto hiernaast (van 

Oene Roelsma) staat een goed voorbeeld van een 

kale en grillige, oude eik. 

Door het insturen van uw foto helpt u de 

Natuerferiening met het in kaart brengen van 

bijzondere bomen.  

Voor de winnaar of winnares stelt de 

Natuerferiening het fraaie boek “Bijzondere bomen 

in Nederland” van Girbe Buist beschikbaar. 

 

Uw foto (of foto’s) kunt u vóór 1 juli 2021 sturen 

naar: natuerbakkefean@live.nl  

 

Kijk voor meer informatie en de 

wedstrijdvoorwaarden op: 

www.natuur-bakkeveen.nl/ 

fotowedstrijd_markante_bomen 

  

mailto:natuerbakkefean@live.nl
https://www.natuur-bakkeveen.nl/fotowedstrijd_markante_bomen
https://www.natuur-bakkeveen.nl/fotowedstrijd_markante_bomen
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 Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 0516-541777 

 
Herdenking monument Allardsoog 
 
Vrijdag 9 april zijn we met groep 8 van onze school en groep 7/8 van Betrouwen naar het 
monument bij Allardsoog geweest. De kinderen hebben een mooi aandeel gehad bij deze 
herdenking. De leerlingen hebben een krans neergelegd en gedichten voorgedragen. De 
directeuren van beide scholen vertelden mooie persoonlijke verhalen. Er is een film 
gemaakt voor de nabestaanden en andere belangstellenden, omdat er naast de scholen 
geen publiek aanwezig mocht zijn. Via deze link kunt u de film bekijken: 
https://youtu.be/puiFTgaU4S0  
De kinderen hebben het programmaboekje van de herdenking en alle gedichten ook mee 
naar huis gekregen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koningsspelen 2021  
 
Vrijdag 23 april heeft de hele school meegedaan aan de Koningsspelen. Iedere groep is 
de ochtend gestart met het Koningsspelen lied. Daarna werd er in de eigen klas 
gezamenlijk ontbeten, alle leerlingen hadden een lekker ontbijtje meegenomen. 
Buiten stonden er leuke spelletjes klaar, groep 1 t/m 5 deed ‘s ochtends spelletjes en 
groep 6 t/m 8 ‘s middags. De rest van de dag werden er gezellige dingen gedaan, zoals 
bingo en andere spelletjes. Veel leerlingen zagen er feestelijk uit. Het was een geslaagde 
dag.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Oanrin, de scho  ol die er toe doet! 

https://youtu.be/puiFTgaU4S0
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Koken/ jonge dieren/ hunebedden/ scoor een boek 
 

De kinderen van groep 1/2 hebben zes donderdagmiddagen de meest  

lekkere dingen gekookt. De laatste kookmiddag werden de koks 

beloond met de gouden soeplepel. 

Hieronder ziet u de kinderen trots op de foto.  

Op maandag 26 april gingen ze op bezoek bij klasgenoot Roan 

Klooster thuis en maakten kennis met allemaal lieve (jonge) dieren. 

 

   
 

Voor wereldoriëntatie gebruiken wij op school Blink. Met deze methode willen wij de 

nieuwsgierigheid naar het onbekende prikkelen. Kinderen gaan hiernaar op zoek. In groep 5/6 

waren ze bezig met het thema ’Wonderlijke uitvindingen’. De kinderen gingen op onderzoek uit 

naar hoe een hunebed vroeger werd gebouwd en hoe de grote keien werden verplaatst. 

Bij ‘Scoor een boek’ voor de Bibliotheek op School moesten de kinderen van groep 5/6 allemaal 

moeilijk opdrachten maken. Ze haalden door goed samen te werken veel punten.  

 

        

 
‘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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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 
 

Nog steeds beperkingen, maar de eerste life-

besprekingen zijn alweer geweest, keurig volgens 

de regels en dat voldoet heel goed. Het is zo 

anders praten via het scherm, al gaan 

besprekingen wel sneller. Sommige mensen 

ervoeren het als een kadootje om eindelijk weer 

eens mensen “in het echt” te zien. Maar ja, we 

mogen nog niet veel. Voor het SCW is het een 

rustige tijd. Er worden gelukkig wel plannen 

gemaakt, maar de uitvoering laat nog op zich 

wachten. 

 

Heeft u ideeën die aansluiten bij SCW en/of 

bloeizone, laat het weten. We ondersteunen 

graag initiatieven, ook van verenigingen! 

 

Natuurwandelen 

Natuurwandelen zal binnenkort weer mogelijk zijn 

op de dinsdagmorgen. Kijk hiervoor op de website 

van Bakkeveen. 

 

Filmhuis 

Ook hierbij geldt: rustig afwachten, er komen 

betere tijden. Een zomeravondfilm zal er zeker 

komen. Het wachten is op warm weer. De 

afgelopen jaren werd de zomerfilm half juni 

gedraaid. 

 

Energiewijs Bakkeveen  

Energiewijs Bakkeveen heeft het druk, veel 

overleggen en scholing via webinars. Zij zijn ook 

betrokken bij de “Groene tour”. Een verslag van de 

eerste bijeenkomst hiervan staat op de volgende 

pagina’s. 

 

Bloeizone 

Ook voor de bloeizone zijn het lastige tijden, geen 

fittesten, geen kooksessies etc. Wat kan wel?  

Bewegen Natuurlijk blijft het wandelen favoriet, het 

is ongelooflijk hoeveel mensen, jong en oud, door 

het dorp en de bossen wandelen. Daarnaast kan 

iedereen natuurlijk gebruik maken van de diverse 

voorzieningen die er in het dorp zijn: het zwembad 

(nu nog wel heel koud al is het water verwarmd), 

de tennisbanen, de outdooraccomodaties. Iedere 

vrijdagmorgen en dinsdagavond wordt er gesport 

in het outdoorbos. Ga eens kijken of het wat voor 

je is! Meer informatie via de website. 

 

In Zuid-Oost Friesland wordt een project opgezet 

met meerdere gemeentes, ondersteund door de 

provincie. Uit iedere gemeente mag één dorp 

deelnemen. Voor Opsterland is dat Wijnjewoude 

met hun project Gezond Wijnjewoude. Bakkeveen 

is toegevoegd als voorbeelddorp, gelukkig, want er 

valt van andere dorpen ook veel te leren. We 

verwachten dat we hier nieuwe ideeën opdoen om 

de bloeizone aantrekkelijk te maken voor meer 

inwoners van Bakkeveen. 

 

Duofiets 

De duofiets rijdt regelmatig door het dorp. Ook u 

kunt er gratis gebruik van maken. Zie de website. 

 

Groene tour 

Bloeizone Bakkeveen is hier ook bij betrokken. Zie 

het verslag. Het is de bedoeling om maandelijks 

een tour door Bakkeveen te organiseren, gericht op 

de inwoners, om kennis te nemen van 

energievoorzieningen, cultuur, geschiedenis, 

groene omgeving etc.  Ook de horeca wordt er bij 

betrokken met lekkere en gezonde hapjes, lunches 

etc. Het definitieve plan moet nog vorm krijgen 

met de bedoeling in de zomermaanden te starten. 

Wordt vervolgd. 

 

Maaltijd ouderen 

Zo gauw het mogelijk is starten we het eten voor 

ouderen op. Voorlopig eenmaal per maand een 

maaltijd voor ouderen in Dundelle. 

  

Minibiebs geplaatst  

Buurtvereniging De Feart heeft in het kader van de 

Bloeizone minibiebs aangeschaft. Mensen die 

langslopen of fietsen kunnen boeken lenen, houden 

mag ook, en weer terugbrengen naar een minibieb. 

Dit hoeft niet dezelfde minibieb te zijn. De 

minibiebs staan op de Weverswal nr. 13 en 38 en 

op Duerswaldmerwei 9.  

 

Emy Hoogenboom 

 

 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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Slaap Slimmer 
Deel 2 (Deel 1 stond in de Slûswachter van vorige maand, april 2021) 

 

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 lichaam en geest. Met het boek “Sleep 

Smarter” geeft Shawn Stevenson  aan hoe je de 

kwaliteit van slapen kunt verbeteren.   

 

2.1 Gezonde darmen 
Het voedsel dat je eet heeft veel effect  op de 

kwaliteit van je slaap. Bedenk voedsel is niet alleen 

voedsel, het is informatie. De voedingstoffen uit je 

eten activeren hormoonproductie. Het hormoon 

serotonine in je darmen helpt bij de spijsvertering 

en je lichaam gebruikt serotonine om het (slaap) 

hormoon melatonine te maken. Kortom hormonen 

zijn de boodschappers in ons lichaam die veel 

regelen en ze bepalen voor een groot deel hoe je 

gezondheid en je slaap zullen zijn. Hoe beter je 

hormoonstelsel werkt des beter we ons voelen. 

Hierbij spelen darmbacteriën een belangrijke rol. 

We kennen:   

• goede bacteriën (belangrijk om gezond te 

blijven) en  

• slechte bacteriën (kunnen verschillende ziekten 

veroorzaken).  

We hebben ze allebei in ons lichaam. Beiden spelen 

een rol en het gaat om de verhouding van deze 

bacteriën in je lichaam. 

 

Je kunt gezondheid en balans terugbrengen naar je 

darmen door: 

 

• Gezonde darmen Tip 1 

Eet de  juiste voedingsmiddelen en vul alleen 

aan met supplementen  wanneer dat nodig is. 

Zie: www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-

met-de-schijf-van-vijf .  

• Gezonde darmen  Tip 2 

Maak als het kan je eigen maaltijden. Dat proef 

je en dat voel je. Koop zoveel mogelijk verse 

seizoen groenten, onbewerkt vlees en zuivel 

zonder smaakje. Doe zelf aardbeien in je 

yoghurt en maak je eigen eiersalade. 

• Gezonde darmen Tip 3 

Drink voldoende water: als richtlijn 30 ml per 

kg lichaamsgewicht. Dus weeg je 70 kg dan is 

dat 2 liter.  

 

2.2 Slapen in de duisternis 
We slapen beter in een donkere kamer. Toch 

profiteren nog veel mensen niet optimaal van dit 

voordeel. Het hebben van lichtbronnen op je 

slaapkamer in wat voor vorm dan ook kan je slaap 

verstoren. Zelfs als je ogen bedekt zijn, zullen de 

receptoren in je huid ook licht oppikken en de 

verkeerde berichten naar je hersenen sturen. Licht 

op je slaapkamer tijdens normale slaapuren 

vermindert de productie van melatonine 

(slaaphormoon) soms meer dan 50%. Melatonine 

is een belangrijk hormoon; het versterkt je 

immuun systeem, normaliseert je bloeddruk, 

vermindert migraine en andere pijnen. Het 

verbetert je insulinegevoeligheid en speelt een rol 

bij afvallen. Het heeft dus zin om een donkere 

slaapomgeving te creëren voor een optimale slaap.  

 

• Slapen in de duisternis Tip 1 

In de voorbereiding op slapen in je pikdonkere 

kamer, doe in de loop van de avond alvast wat 

lampen uit. Een kaarsje erbij is ook gezellig om 

de avond af te ronden. 

• Slapen in de duisternis Tip 2 

Zorg dat er op je slaapkamer geen licht van 

buiten komt en ga voor een kamer zonder licht 

van alarmklokken of nachtlampen. 

 

2.3 Sport verstandig   
Spieren zijn een opslagplaats van hormonen, die je 

helpen je DNA te beschermen tegen veroudering.  

Onderzoek toont aan dat je langer jong blijft met 

getrainde spieren. Hoe verhouden sporten en slaap 

zich tot elkaar ? 

 

Je komt eigenlijk niet in vorm tijdens het 

beoefenen van de sport. Je breekt letterlijk je 

lichaam af, tijdens een training ontstaan er 

duizenden kleine microscheurtjes in je spiervezels, 

maar er is niets mis met je. Je training levert veel 

goeds op voor je lichaam mits het de kans krijgt te 

genezen. Terwijl je slaapt geeft je lichaam 

hormonen voor herstel en opbouw van je spieren. 

Je stelt jezelf door te sporten bloot aan een 

belangrijke, gezonde stressfactor, maar let op je 

krijgt alleen de volledige beloning als je goed rust 

en herstelt na de training.  

 

• Sport verstandig Tip 1 

Begin de dag met sport en voel je de hele dag 

fit. Bijvoorbeeld met 5 minuten krachttraining, 

zwemmen of een ommetje lopen. 

• Sport verstandig Tip 2 

Regelmatig sporten is beter vol te houden als 

je het inplant op vast momenten en ook in je 

agenda opneemt. Het is ook stimulerend 

samen met een maatje te sporten. 

• Sport verstandig Tip 3 

Krachttraining is belangrijk voor iedereen. Het 

is een effectieve manier om je spiermassa op 

peil te houden. 

• Sport verstandig Tip 4 

Sport en slaap beïnvloeden elkaar wederzijds 

positief. Slecht slapen leidt vaak tot 

onregelmatiger en korter sporten. Goed slapen 

is de basis van je algehele motivatie. (goed 

gevoel/kick) 

In het juninummer deel 3 van Slaap Slimmer 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf
https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf
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Recept: Enchilada’s van courgette,  

hoofdgerecht, 3 persoenen, 45 min+ 10 min. oventijd 

 

Ingrediënten: 

• 2 courgettes 

• 300gr. kipfilet, 

• 1 eetlepel taco of 

enchilada kruiden 

(Mexicaans) 

• 1 paprika 

• Handje geraspte kaas 

• 1 ui 

• 2 tenen knoflook 

• 140gr. mais (blikje) 

• 1 bosuitje 

• 125 ml. zure room (kan 

ook slagroom met wat 

citroensap) 

• 200ml. tomatensaus 

(passata) 

• 1 grote ovenschaal 

• Kaasschaaf of mandoline 

 

Bereiden 

• Kook de kip in een pan met water 15 minuten, Verwarm de 

oven op 220 gr. Snijd de   

courgette met een kaasschaaf in lange stroken van 1 mm. Dik ( 

30 plakken) 

• Snipper de ui en knoflook fijn, en fruit met een beetje olie in 

een grote pan, Snijd de paprika in blokjes en bak even mee 

• Haal de kip uit het water, laat uitlekken en trek met een vork 

de gare kip uit elkaar. Voeg de stukjes toe aan de pan samen 

met de kruiden. Laat de mais uitlekken en voeg ook toe aan de 

pan. 

• Leg drie plakken courgette dakpansgewijze naast/ op, zodat ze 

elkaar iets overlappen 

• Schep wat van het mengsel vooraan op de courgette en rol 

voorzichtig op. Leg het rolletje in een ingevette ovenschaal. 

Herhaal dit met de rest van de courgette en de vulling 

• Schep er wat tomatensaus over en bestrooi met kaas. 

• Zet de schaal 8 – 10 minuten in de hete oven. Schep er wat 

zure room over en bestrooi met bosuiringetjes. U weet niet wat 

u proeft!!!!! 
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Werkgroep Energiewijs Bakkeveen en Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen. 

Bakkeveen doet het zo gek nog niet 
 

 

Leden van de werkgroep hebben hun rondgang 

door het dorp voltooid en zonnepanelen en andere 

zichtbare energiebesparende voorzieningen geteld. 

Op 202 locaties vonden we in totaal 3613 

zonnepanelen. 

   

Terwijl in heel Nederland een vijfde (20%) van de 

woningen (Bakkeveen heeft 820 woningen) 

zonnepanelen op het dak heeft, is dat in 

Bakkeveen een kwart (25%). We worden daarbij 

geholpen door het feit dat Bakkeveen relatief veel 

vrijstaande woningen heeft. 

  

En terwijl heel Nederland met 17 miljoen inwoners 

over 1 miljoen zonnepanelen beschikt (raming van 

Sociaal en Cultureel Planbureau), is dat aantal 

zonnepanelen per inwoner in Bakkeveen met 1875 

inwoners (1,1 promille van de Nederlandse 

bevolking) en met 3600 panelen in Bakkeveen ruim 

drie maal zo hoog. 

     

Andere voorzieningen konden niet goed geteld 

worden, zoals de aanwezigheid van warmtepompen 

en zonnecollectoren, maar op basis van daarover 

aan harde cijfers beschikbaar was, bedraagt de 

totale hoeveelheid duurzaam geproduceerde 

elektriciteit 1.200.000 kWh. Dat is gelijk aan het 

stroomgebruik van 400 huishoudens, dat is twee 

derde van wat de huishoudens in Bakkeveen aan 

stroom gebruiken. 

 

Maar we zijn er nog lang niet. Wanneer ook het 

aardgasgasverbruik volledig door andere 

energiebronnen moeten worden vervangen, moet 

er nog voor 25.000.000 kWh verduurzaamd 

worden. En scheelt een factor twintig. 

 

De volgende stap  
De volgende stap die we vanuit de Coöperatie 

Duurzaam Bakkeveen gaan zetten is de plaatsing 

van een al eerder aangekondigd zonnedak van 

ongeveer 200 panelen op het dak van het bedrijf 

van Aalzen en Saskia Veenstra. De mensen die 

eerder hun belangstelling getoond hebben om 

daarin deel te nemen, gaan we in de komende 

maand mei informeren over alle aspecten van die 

deelname.  

 

Bewoners van Bakkeveen, die alsnog 

belangstelling hebben om deel te nemen in dit 

project kunnen hun belangstelling nog 

kenbaar maken via een email naar 

duurzaam@bakkeveen.nl 

 

Wij zijn inmiddels aan het onderzoeken of we nog 

een volgend postcoderoosproject op een groot 

bedrijfs- of boerderijdak kunnen realiseren. 

     

Warmtetransitie 

De gemeentes Opsterland, Weststellingwerf en 

Opsterland werken samen aan het ontwikkelen van 

een visie op hoe ze stapsgewijs hun dorpen van het 

gebruik van aardgas als warmtebron kunnen 

verlossen. Ze zullen in die zoektocht ook de 

werkgroepen en coöperaties die op terrein bezig 

zijn betrekken.  

 

Maar de gemeentes vragen ook dringend aan al 

hun inwoners om aan dat proces bij te dragen door 

een enquête in te vullen. Dat kan via de website: 

www.opsterland.nl/warmtetransitie.  

Maak gebruik van die mogelijkheid. Want de 

uitkomsten van die enquêtes zullen mee richting 

geven aan de keuze van oplossingen. De enquête 

kan tot 19 mei worden ingevuld. 

 

De uitdagingen waar de gemeentes voor gesteld 

worden zijn groot, want er zijn geen eenvoudige 

oplossingen. In veel andere gebieden van ons land 

zijn grootschalige oplossingen denkbaar, zoals het 

benutten van warmte die vrijkomt bij industriële 

processen voor verwarming van geschakelde 

woningen of flatgebouwen.  

 

In onze gemeentes ontbreekt het zowel aan het 

een als aan het ander. Of het pilotproject in 

Wijnjewoude om door mestvergisting biogas te 

maken voor verwarming van woningen op grote 

schaal kan worden toegepast is nog zeer de vraag.  

 

Belangrijke kenmerken in onze gemeentes zijn: 

veel woningen in landelijk gebied, relatief veel 

oudere woningen, veel vrijstaande woningen, vaak 

ook vrij grote woningen, heel weinig huur- of 

coöperatiewoningen. Afwezigheid van bronnen van 

restwarmte. En er zijn weinig alternatieven voor 

het aardgas aanwezig.  

 

Oplossingen zullen dus in samenspraak met 

inwoners en op kleine schaal moeten worden 

gevonden. Dat is voor mij ook de reden om U op te 

roepen de hierboven genoemde enquête over 

warmtetransitie in te vullen. 

 

Fred Hoogenboom 

  

mailto:duurzaam@bakkeveen.nl
http://www.opsterland.nl/warmtetransitie
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

Meerdere leden zijn weer regelmatig op de baan te 

vinden nu er weer gedubbeld kan worden, de 

avondklok niet meer van toepassing is en de 

lessen weer begonnen zijn.  

 

De baan ligt er goed bij en we hopen dat de 

komende tijd het weer ook meewerkt zodat er 

weer heerlijk buiten gesport kan worden op een 

baan die mooi hard is! 

 

Het terras en de kleedkamers zijn helaas nog 

gesloten… 

 

Ook niet leden kunnen de baan huren voor €20 per 

uur. Sleutel af te halen bij het Zwembad.  

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jeugdtoernooi 

Zaterdag 8-mei organiseer ik het T.A.A. 

jeugdtoernooi voor alle kinderen die lid zijn van de 

verenigingen waar ik, Joachim lesgeef. Het zou 

leuk zijn als er zoveel mogelijk kinderen meedoen 

aan het toernooi! De kinderen spelen in de 

kleuren waarin ze nu ook trainen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op www.tennisacademieadvantage.nl voor 

meer informatie en aanmelding.  

Bellen: 06-40949309 of  

mail: info@ tennisacademieadvantage.nl 

Locatie: Oosterwolde 

 

  

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:hhulshoff6@hotmail.com
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Clinic voor de seniorleden 

Zaterdag 22 mei organiseert Joachim Minnaert in 

samenspraak met LTC Dúndelle een clinic.  

Op zaterdagochtend 22 mei kun je doormiddel van 

een clinic werken aan je techniek ten aanzien van 

een specifieke slag of het samenspel met je 

teamgenoot. Als voorbereiding op de competitie als 

tennisteam of als individu kun je je opgeven.  

 

Kosten van de clinic per team zijn € 45,--. 

Opgeven voor uiterlijk zondag 16 mei via 

info@ltcdundelle.nl 

 

Tennissen tijdens uw vakantie? 

Dat kan op de tennisbanen van Bakkeveen (tennispark ligt vlakbij zwembad en De Dwaler). 

 

Mogelijkheden zijn: 

• Vakantiepas 

Geldig: 3 weken, Kosten: € 55,- pp (pasfoto verplicht) 

• Uurkaart 

Geldig: één uur, Kosten: € 20 per uur per baan 

 

Toegang: op werkdagen tot 18.00 

(Tenzij er tennislessen worden gegeven of competitie 

wordt gespeeld) 

 
Bovenstaande kaarten zijn verkrijgbaar bij het zwembad tijdens 

openingsuren. Borg voor toegangssleutel is € 30,- 

Voor de sleepregels: zie hek. 

VEEL TENNISPLEZIER!! 
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Doarpstún nieuws mei 2021 
 

Na een vrij droge en koude periode was er dan 

afgelopen week eindelijk een regendag. Plaatselijk 

viel er zeker 15 mm regen wat de tuinen en de 

natuur goed van pas kwam. Je zie direct een 

verandering in het groen. De beukenhagen laten 

hun oude bladeren vallenen; het gras heeft een 

mooie groene kleur. 

 

Beplanting aan de Tsjerkewâl en 

Merskekamp aangeplant 
Op koningsdag is er door jong en oud aan de 

Tsjerkewâl hard gewerkt om de beplantingsvakken 

aan te planten met vaste planten. De gemeente 

had het voorbereidende werk gedaan door de 

tegels te verwijderen en de vakken gevuld met 

teeltaarde. De bewoners hebben samen met een 

afvaardiging van de Doarpstún de vaste planten 

geplant. 

 

Afgelopen vrijdag 30 april zijn de vaste planten 

aangeplant aan de Merskekamp. Ook hier waren 

een aantal bewoners actief en samen met de 

Doarpstún vrijwilligers zijn er ruim 500 vaste 

planten geplant zodat ook deze buurt een kleurrijk 

aanzien krijgt. 

 

Meer foto’s van alle plantactiviteiten kunt u vinden 

op de website van Bakkeveen. 

 

Herinrichten van het groen in de straat 
De komende weken gaan wij nog aan de slag om 

de beplanting aan de Kleasterkamp en het Ecofeen 

aan te passen. De plannen liggen klaar en de 

gemeente gaat op korte termijn met de 

voorbereidende werkzaamheden aan de slag. 

Ook krijgt de beplanting aan de zuidzijde van de 

Mjûmsterwei bij het parkeerterreintje nog een 

opknap beurt. Er zijn in de tussentijd alweer een 

aantal vragen gekomen om mee te denken aan de 

inrichting en het onderhoud aan het groen en het 

gras in Bakkeveen. 

 

Wij proberen 

zoveel mogelijk 

aan deze vragen 

tegemoet te 

komen en samen 

met de buurten 

de gemeente en 

de Doarpstún Bakkeveen kleurrijk te maken. 

 

Tegels wippen 
Aan het eind van deze maand komen wij nog met 

een leuke actie; met het thema tegels wippen.  

Nadere informatie volgt op de website van 

Bakkeveen. 

Om alvast in de stemming te komen  

klik je op deze link: nk-tegelwippen.nl 

 
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 

www.bakkeveen.nl/doarpstun   

 

https://nk-tegelwippen.nl/
mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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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:                                

 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”                                             

  



 

45 

Geachte dorpsgenoten,  
 

Dit jaar zouden wij (Baukeline, Daphna, Mirte, 

Gerwin en Krijn) samen met een aantal andere 

jongeren met de World Servants meegaan naar 

Bolivia, om daar in Santa Marta de bewoners te 

helpen bouwen aan een medische post.  

 

Helaas kwam er begin april slecht nieuws. De 

reizen van World Servants gaan dit jaar wederom 

niet door. Er is voor gekozen om het gespaarde 

geld de schenken aan de medeorganisatie in Santa 

Marta zodat de bouw van de medische post door 

kan gaan.  

 

World Servants heeft ons andere opties geboden: 

een vervangend project in Nederland, of je geld 

door laten schuiven en volgend jaar of over twee 

jaar meegaan naar het buitenland.  

Gerwin en Mirte hebben gekozen om in Nederland 

een vervangend project te gaan doen. Baukeline 

Daphna en Krijn hebben gekozen om het 

gespaarde geld door te schuiven. 

Wij willen jullie heel erg hartelijk bedanken voor de 

steun van onze acties. 

 

Met vriendelijke groet, 

World Servants actiegroep Bakkeveen 

 

Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Datum Tijd Voorganger Locatie 

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

Zo 9 mei 9:30 Ds. S. de Jong, Joure St Piter, Ureterp 

Zo 16 mei 9:30 Ds. T. Osinga, Franeker, Friese Dienst De Mande Bakkeveen 

Zo 23 mei 9:30 Ds. Jak Verwaal.  Pinksteren De Mande Bakkeveen 

Zo 30 mei 9:30 Ds. P. Pit, Drachten St Piter, Ureterp 

 

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

www.itkeningsfjild.nl 
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Een wandeling met een kroontje!! 
 

Toevallig zie ik op de website de aankondiging van 

het koningsrondje Bakkeveen met prijsvraag. Mooi 

weer, dus een leuke opdracht als je toch al wilt 

wandelen. We kijken naar de plattegrond en 

hebben toch niet helemaal duidelijk hoe de route 

zal lopen, dus best verrassend.  

 

We zien op de Duerswaldmerwei een kroontje 

hangen tegenover de Poiesz, dus we weten waar 

we naar moeten zoeken. We starten tegenover het 

Hout, maar alles wat we zien, geen kroontjes tot 

we een keer omkijken en zien dat we tegen de 

richting inlopen. Dus maar even omgedraaid om 

het makkelijker te maken. Start t.o. de Poiesz, het 

pad achter de huizen van de Houtwal. Daar komen 

we al de eerste wandelwagentjes tegen, dus ook 

veel jonge gezinnen, maken de puzzeltocht, leuk.  

 

De eerste puzzel is even wennen, maar later gaat 

het makkelijker. Over het bruggetje naar de 

Tsjerkewal en dan de Alde Drintse wei, bekend 

terrein. Steeds speuren waar de kroontjes hangen 

om geen puzzel over te slaan. Langs het zwembad 

en dan weer naar de ingang van de duinen. Achter 

de tennisbaan langs naar de Mjumsterwei en dan 

het natuurpad door de weilanden, altijd prachtig en 

zeker met mooi weer.  

 

Bij de Slotsingel rechtdoor langs de sloot 

(linkerkant), even genieten van het uitzicht op het 

bankje, en aan het eind het pad volgen tot je weer 

op de Slotsingel bent. Dan naar de Slotplaats en 

voor de waterberging links achter de Singels langs 

en dan is het rondje klaar. Het was echt een 

ommetje voor Bakkeveensters.  

 

We liepen nauwelijks over de bekende paden die 

op zo’n vrije dag bij mooi weer zeer druk zijn. Het 

mooie van dit rondje is dat je aan beid kanten van 

de vaart loopt. Vaak kiezen we of de Slotplaats of 

de duinen. De puzzels maakte het rondje extra 

leuk. Zeker voor herhaling vatbaar! 

 

E.H. 
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Voedselbank Opsterland is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van gevolgen 
van armoede door het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen 
daarvan. 
 

Vrijwilligers gezocht voor: 
 

 
• Inname van goederen en magazijnbeheer. 

U neemt de goederen aan, die worden 

aangeleverd. De goederen moeten worden 

geregistreerd en er moeten controlemetingen 

(temperatuur) worden gedaan in verband met 

de voedselveiligheid. Daarna  zorgt u  er voor 

dat deze worden opgeslagen in de koel-vriescel 

of het magazijn. 

Bevoorrading is op dinsdagmorgen en 

donderdagmiddag. 

 

• op afroep beschikbaar voor activiteiten op 

projectbasis, zoals bijvoorbeeld winkelacties. 

Enkele keren per jaar zijn er winkelacties om 

houdbare producten in te zamelen die nodig 

zijn voor de samenstelling van 

voedselpakketten. Vrijwilligers van de 

Voedselbank staan dan bij de betreffende 

winkels b.v. flyers uit te delen en/of 

etenswaren aan te nemen.  

Geef u dus op als u ons wel eens wilt helpen, 

zodat wij een paar keer per jaar een beroep u 

kunnen doen. 

 

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die 

zelfstandig en in groepsverband kunnen werken en 

die zich in willen zetten voor onze klanten. Er 

worden momenteel voor 50-60 huishoudens 

pakketten klaargemaakt voor klanten verspreid 

over de hele gemeente. 

 

Inlichtingen: 

• Nadere informatie over de Voedselbank is te 

vinden op onze website 

www.voedselbankopsterland.nl. Over deze 

advertentie kunt bellen met 06 38890118; u 

mag ook mailen naar 

intern@voedselbankopsterland.nl 

• Reacties inzenden naar VB Opsterland, 

Merkebuorren 39a, 9241GD Wijnjewoude of 

per mail naar 

secretaris@voedselbankopsterland.nl  
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Wederom “Nantsje” in Galerie Natoer  

vanaf 9 mei a.s. 

Oud-Bakkeveenster Nantsje Vonk-Rienstra 

exposeerde begin vorig jaar haar werk in Galerie 

Natoer, echter de lockdown gooide roet in het eten 

en de galerie sloot voortijdig de deuren. Vanaf 9 

mei kan men weer iedere zondag haar werk 

bekijken aan de Foarwurker Wei 5. Hieronder 

(her)introduceert zij zichzelf. 

 

In 1965 kwam ik als kleuterleidster naar 

Bakkeveen. De school was toen nog gevestigd aan 

de Foarwurker Wei in een oud gebouw. De 

voorbereidingen voor nieuwbouw waren al in volle 

gang en in januari 1966 gingen we verhuizen naar 

een voor die tijd zeer fraai vormgegeven nieuwe 

school ‘De Pikestjelp’. Ik herinner me nog heel 

goed dat ik in een feestelijke optocht met alle 

kleuters van de oude naar de nieuwe school 

wandelde. Als hoofdleidster ben ik in 1970 gestopt 

en heb ik mijn beeldende carrière hervat. Samen 

met toenmalige vriend en later echtgenoot Gerrit 

Vonk hadden we in ’66/67 een jaar Minerva avond- 

academie gevolgd. We woonden aan de Greate 

Kamp en verhuisden later naar de boerderij aan de 

Houtwâl, waar ik een heerlijke werkkamer had. 

Tekenen en schilderen lieten me niet los en door 

onze vriendschap met Pietjaap en Marijke Freeve 

van het creatieve centrum de “Zonneboom”, 

onderdeel van Volkshogeschool Allardsoog, kwam 

de inspiratie weer tot bloei. 

 

In 1991 kwam er een einde aan de fijne 

Bakkeveenster periode: we vertrokken naar Boxtel 

in Noord-Brabant, want Gerrit kreeg daar een 

aantrekkelijke baan, ik een fijn atelier en werden 

we Friezen om útens. Na het settelen in Boxtel ben 

Zeefdruk 
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ik in 1994/98 alsnog een academische opleiding 

gaan volgen, omdat ik het gevoel had dat ik meer 

focus nodig had. Het werd de Academie voor 

Beeldende Vorming in Tilburg. Mijn keuze viel op 

tekenen en schilderen en ook de grafische 

technieken kwamen aan de orde, behalve 

zeefdruk. Na het behalen van het diploma en een 

fantastische tijd kwam zeefdruk op mijn pad door 

een beginnerscursus in 1999 op het Grafisch 

Atelier in Den Bosch. 

Die heb ik gevolgd en ik ben niet meer gestopt. 

Het is mijn techniek en ik pas deze toe op papier 

(in oplage) en doek (unica), maar ook op 

hout/paneel en glas. Het uitvoerende werk doe nog 

altijd op de werkplaats in Den Bosch, gevestigd in 

de Willem II waar kunstenaars een dagdeel kunnen 

huren en alle technieken mogelijk zijn.  

 

Ook in 1999 heb ik me aangesloten bij 

kunstenaarsvereniging Kunstlicht99 in Boxtel, waar 

we al die jaren hebben gewoond. De ontmoetingen 

met collega’s zowel in Den Bosch als Boxtel zijn 

altijd weer inspirerend. Nu is met Corona  de 

wereld klein geworden en enigszins tot stilstand 

gekomen, helaas. 

Ik heb mijn atelier in Den Bosch in een voormalige 

basisschool waar zo’n 20 kunstenaars werken, een 

inspirerende omgeving en gemakkelijk te bereiken 

vanuit onze huidige woonplaats Vught. 

 

Een selectie van mijn werk zal te zien zijn bij 

Galerie Natoer aan de Foarwurker Wei 5 tijdens de 

maanden december, januari en februari. 

Inspiratiebronnen zijn wolkenluchten, natuur,  

maar ook de mens komt aan bod. Iedere dag heeft 

zijn eigen lucht samen met het leven van alledag. 

Die tegenstelling is de zoektocht naar het 

verbeelden van oneindigheid en vergankelijkheid. 

De rituelen van het leven in de ruimste zin van het 

woord. Belangstellenden kunnen alvast een 

voorproefje nemen op mijn website: 

www.enerveer.nl 

 

Oant sjen, Nantsje! 

Ingesloten 40x40 cm (in tijden van 

corona) zeefdruk op linnen. 

http://www.enerveer.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 

 



 

51 

Het wordt weer warmer weer! 
 

Wist je dat buren in de zomer over het algemeen 

meer overlast van elkaar ervaren? Naarmate het 

weer warmer wordt en men meer buiten leeft, 

neemt het aantal aanvragen voor 

Buurtbemiddeling toe. Het gaat hierbij om 

tuinproblemen, zoals ergernissen over achterstallig 

onderhoud of overhangende takken. Of om 

geluidsoverlast, zoals te hard de radio buiten aan, 

luidruchtige gesprekken die tot laat in de avond 

duren of schreeuwende kinderen. En vergeet niet 

de ergernis over barbecuerook die de slaapkamer 

binnenwaait of de schone was verpest.  

 

Bedenk dat overlast altijd subjectief is: als je een 

goede relatie hebt met je buren, ervaar je minder 

snel overlast dan wanneer de relatie niet goed is. 

(Je denkt bijvoorbeeld: “wat fijn dat die kinderen 

zo’n lol hebben op de trampoline” in plaats van 

“moeten die van hiernaast nou 

weer zo’n herrie maken!”). 

Ook worden ergernissen te 

vaak veroorzaakt, doordat we 

ervan uit gaan dat hoe wij 

tegen de wereld aan kijken, 

normaal is of omdat we ervan 

overtuigd zijn dat de ander 

heus wel snapt dat wij hier 

last van hebben en de 

conclusie trekken dat ze het 

dus expres doen. 

 

Ook lezen we vaker in de 

krant over ruzies en geweld, 

waardoor we mogelijk minder 

snel op de buren af durven 

stappen uit angst voor ruzie. 

  

Vanuit Buurtbemiddeling 

hebben we intussen veel 

ervaring met burenoverlast en 

zouden we iedereen willen 

adviseren: wacht niet te lang 

met ergernissen, maar maak 

het bespreekbaar. Niet op het 

moment dat je heel erg boos 

bent, maar bijvoorbeeld een 

dagje later. Geef aan wat je 

vervelend vindt en waarom 

(bijvoorbeeld: “ik heb er last 

van dat jullie tot 2 uur ’s 

nachts op het terras zitten, 

omdat ik niet kan slapen van 

het lawaai en ik om 6 uur op 

moet staan”), en doe een 

duidelijk verzoek aan de ander 

(“Kunnen we afspreken dat 

jullie vanaf 23.00 naar binnen 

gaan of zachter praten?”) 

   

Vind je het spannend, wil je het met iemand 

voorbespreken en advies of wil je hulp bij dit 

gesprek? Neem dan contact op met 

Buurtbemiddeling: 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 

72 20 of via  

buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl 

 

Buurtbemiddeling is gratis, 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. 

 

Kijk voor voorbeelden en tips op 

www.problemenmetjeburen.nl  en voor een 

advies op maat op www.overlastadvies.nl   

  

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

 

 
  

 

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 35 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

 

 

Cartridges & oude mobieltjes 
 

U kunt bij ons de cartridges en oude 

mobieltjes  inleveren, voor elk exemplaar gaat 

er € 3,-- naar de Cliniclowns. 

 

De Wylde Roas 

Weverswal 4, Bakkeveen 

www.dewylderoas.nl    0516 - 54 11 28               

 

 

 

Ballonvaarten 

 
De gezamenlijke ballonvaarten over Bakkeveen 

zijn dit jaar gepland op zaterdagavond 10 juli. 

Inmiddels zijn er 11 deelnemers, waaronder 5 

die een ballonvaart hebben gewonnen bij 

kerstwandeling 2019 en bij de 

toneeluitvoeringen in februari 2020. Daarna viel 

door corona alles stil. 

Kosten van deelname zijn € 140,-- pp.. Betalen 

vlak voor vertrek, dus loop je geen financieel 

risico mocht de ballonvaart onverhoopt niet door 

kunnen gaan en naar later zou moeten worden 

verplaatst.  

Aanmelden bij Jan van Dalen: 

janvd@bakkeveen.nl 

Kijk ook op www.bakkeveen.nl/ballon 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is de 

komende maanden als volgt geopend: 

• Mei: elke zaterdagochtend t/m de 

Pinksterdagen, dus alleen zaterdag 29 mei 

gesloten. 

• Juni: Geopend op zaterdagochtend 5 en 19 

juni. 

Op andere dagen dus naar de milieustraat in 

Oosterwolde (of Gorredijk) en niet elders 

dumpen.  

In de groene container kan ook (slechts 50 cent 

per lediging). 
 

Te Koop:   

Biltstar 

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

 

Vlooienmarkten 
 

Net als in 2020 kunnen ook de eerste 

vlooienmarkten van het jaar 2021 niet 

plaatsvinden. De vlooienmarkten vallen in de 

categorie “doorgangslocaties” waarbij mensen 

voortdurend in beweging zijn (zoals braderieën). 

De vlooienmarkt is ook een evenement en valt 

niet onder de categorie weekmarkten etc. De 

non-food weekmarkten mogen nu al weer los. 

 

Het is gewoon afwachten wanneer de markten 

weer mogen èn weer kunnen. Standhouders 

dienen in ieder geval de eerstkomende markten 

te reserveren. Reserveren kan pas vanaf 3 

dagen voorafgaand aan de markt. 

De eerstvolgende markt op de planning is 22 

mei. Maar gegeven de corona-situatie in 

Nederland lijkt ons die datum lastig haalbaar. 

Meer info en reserveren: 

www.bakkeveen.nl/markt 

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 – 21 uur 


