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Jaargang 13 nr. 6  

 

      Juni 2021 

 

NL-doet in speeltuin ’t Kampke. Onder toeziend oog van 

speeltuinvoorzitter Michiel Buchli graven wethouder Anko Postma en 

Burgemeester Ellen van Selm het gat voor een dakplantaan. 
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De Slûswachter 
 

Op moment van schrijven, vrijdag 28 mei, is het 

eerste dag van een waarschijnlijk lange reeks van 

dagen met mooi weer. Na de veel te koude en 

natte mei-maand waren we daar wel aan toe (2 

graden te koud en bijna 3x meer regen dan 

normaal). 

 

En op deze vrijdagavond is het einde van de 

“corona” lockdown aangekondigd die ergens in de 

herfst van 2020 begon. Vanaf 5 juni mag er weer 

heel veel, wel onder voorwaarden. Na dik 7 

maanden mogen restaurants en cafés binnen weer 

gasten ontvangen. Laat nu dus net het weer beter 

worden en de terrassen wel vol zullen lopen ….   

 

In deze Slûswachter wederom veel artikelen over 

gezondheid ! 

Prettige zomervakantie en tot eind augustus voor 

de volgende Slûswachter. 

Jan van Dalen 
 

 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 2 juni Bundelen Slûswachter. Thuis & Dúnhoeke, 13:00 uur --- 

Wo 2 juni Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 22 

Do 3 t/m Zo 6 juni Afgelast: Dorpsfeest  

Za 5, 19 jun Afgelast: Vlooienmarkt 7-13 uur.   

Za 5 juni NK Tegelwippen van Doarpstún. Dúndelle, 9:30 – 12 uur 24 

Ma 7 juni Cultureel rondje Bakkeveen. Opstartvergadering in Dúnhoeke, 20 uur 46 

Di 8 juni Gezond Natuur wandelen. Dúndelle, 9:30 uur. Elke dinsdag  39 

Wo 9 t/m Za 12 juni Afgelast: Avond-4-daagse  

Za 12 juni Mindfulness Meeting kennismaking. Nieuw Allardsoog, 9:15 – 12 uur 20 

Za 12 juni VV Bakkeveen met Nationale Voetbaldag. Sportpark, 10 – 16 uur 45 

Vr 18 juni Toneelgroep Siel met “in frou mei behoeften” 53 

Do 24 juni De Twakamp: open tuin.  19-20 uur 51 

Za 26 juni Sprookjes in het bos (aangepaste uitvoering vanwege corona) Web 

Wo 30 jun t/m vr 3 Provinciën Fioets-3-daagse. Zie 3fiets.nl Web 

Wo 30 jun Fotowedstrijd Natuurvereniging. Laatste dag inzenden foto’s. 38 

Za 3, 24 jul Vlooienmarkt, 7-13 uur 58 

Wo 7 jul Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 22 

Za 10 jul Begin schoolvakanties Web 

Za 10 jul Gezamenlijke ballonvaarten over Bakkeveen. Brink, 19:15 uur 58 

Ma 12 t/m vr 30 jul Huisartsenpraktijk Bakkeveen wegens vakantie gesloten 6 

Za 24 jul Start Bouwvak Web 

Do 29 jul De Twakamp: open tuin.  19-20 uur 51 

Vr 30 t/m Zo 1 aug CH-Bakkeveen Web 

Za 7, 21 aug Vlooienmarkt, 7-13 uur 58 

Do 12 tm Za 14 aug Dodofestival Web 

Do 26 aug De Twakamp: open tuin.  19-20 uur 51 

Vr 27 aug Laatste dag inleveren kopij Slúswachter --- 

Di 31 aug Einde regenton actie 31 

Wo 1 sep Vrouwen van Nu: Koffieochtend. Dúndelle, 10 uur Web 

Wo 1 sep Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 22 

Wo 1 sep Bundelen Slúswachter (hopelijk) voetbalkantine, 19 uur --- 

Za 4, 18 sep Vlooienmarkt, 7-13 uur 58 

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 

 

Voortgang nieuwbouwwoningen 

Aylvalân. 
Dit proces verloopt veel trager dan we hadden 

gehoopt. We hadden gehoopt voor de zomer meer 

nieuws te kunnen geven. We krijgen regelmatig 

vragen van mensen die hier graag willen bouwen 

en vragen hoever het nu staat met de plannen. 

Zoals eerder vermeld, is het “stikstof’ probleem” 

ook hier aan de orde. Navraag vorige week bij de 

gemeente leverde op dat de cijfers, na enige 

vertraging, deze maand bekend worden. Er is 

onderzoek gedaan naar stifstofuitstoot voor zowel 

de bouwfase als de woonfase. Voor de bouwfase 

wordt al uitgegaan van het meest zuinige scenario, 

zoals zoveel mogelijk werken met elektrische 

machines, etc.  

Als de stikstofnormen worden overschreden 

hebben we een probleem. Dan moet eerst gekeken 

worden om hoeveel dat gaat. Daarna wordt 

gekeken of er dan ergens anders stikstof kan 

worden ‘ingeleverd’. We hopen maar dat de 

gemeente hier dan een oplossing voor kan vinden. 

Dat hebben we wel verdiend na jarenlang lobbyen 

voor woningbouw en nu zo dicht bij de eindstreep.  

We blijven erop aandringen om snel duidelijkheid 

hierover te krijgen.  

 

Recreatieve Fietspaden tussen Bakkeveen en 

Wijnjewoude. 

Hier kunnen we al meer duidelijkheid over geven.  

Het afgelopen jaar zijn er meerdere gesprekken 

geweest over de aanpak van deze recreatieve 

fietspaden tussen provincie Fryslân, 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 

gemeente Opsterland. De beide PB’s van 

Bakkeveen en Wijnjewoude zijn door deze partijen 

uitgenodigd en we zijn onlangs bijgepraat over de 

stand van zaken. Het lijkt voor de hand te liggen 

dat het asfalt op deze fietspaden wordt vervangen 

door duurzaam beton. Deze wens wordt door 

iedereen gedragen. De financieringsmogelijkheden 

liggen nu op tafel.  Eind deze maand hopen ze dat 

er een samenwerkingsovereenkomst wordt 

getekend door de bestuurders van 

bovengenoemde partijen. Als dat positief wordt 

afgerond moet er een vervolg stappenplan worden 

opgesteld. 

Wij blijven u op de hoogte houden. 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Bloembakken op de Brink weer gevuld. 

De bloembakken die in grote getale op de Brink 

staan en aan de sluis hangen zijn weer prachtig 

gevuld. Eelze Fokkema, Minke Veenstra, Cora van 

Valkenburg en voorheen Riek vd Bos, hebben 

jarenlang met gieters gesjouwd om deze bloemen 

water te geven en ze hebben de bakken ook goed 

verzorgd. We willen hen vanaf deze plek nog een 

keer in het zonnetje zetten en hen heel erg 

bedanken voor al het werk dat ze gedaan hebben. 

Mede dankzij hen konden bewoners en recreanten 

genieten van een bloemenpracht.  

 

Nu de bakken allemaal op De Brink zijn verzameld 

en het verzorgen een steeds grotere klus wordt, 

hebben we de Doarpstún gevraagd of zij ons 

kunnen helpen met het verzorgen van deze 

bakken.  

 

Speeltuin, NL Doet en B&W op bezoek 

Speeltuin It Kampke heeft een donatie gekregen 

van “NL Doet “voor het planten van twee 

dakplatanen. Naast het planten van deze bomen 

zijn er nog een aantal klussen gedaan. 

Burgemeester Ellen van Selm, wethouder Anko 

Postma en gemeentesecretaris Marjan van der 

Wey hebben hun handen uit de mouwen gestoken 

om hierbij te helpen. Logisch dat ze juist bij ons op 

bezoek kwamen om mee te helpen. Want we 

hebben heel wat neergezet als dorp en we zijn heel 

trots op ons speeltuinprojekt met 3 nieuwe 

speeltuinen. De vrijwilligers van de 

speeltuincommissie hadden alles mooi versierd, en 

al voorbereidende werkzaamheden gedaan. Wij 

hebben het maar getroffen met zulke vrijwilligers.  

 

Zomervakantie. 

Dit is alweer het laatste nummer voor de 

zomervakantie. Voor ons was het ook een 

bijzonder (Corona)jaar, met zoomvergaderingen 

en weer geen Algemene Leden Vergadering. Wie 

weet kunnen we na de zomer toch nog ergens een 

ALV houden. 

Na al die regen en kou hebben we wel een mooie 

zomervakantie verdiend. Dit geldt zowel voor al 

onze inwoners, de recreanten, als voor de 

bedrijven die hun brood verdienen in deze sector. 

Na een moeilijk Corona jaar zijn vooral deze 

bedrijven toe aan een zonnige periode.  

 

De bestuursleden van PB, hierboven genoemd, 

wensen u allen een fijne zomertijd toe. In het 

september zijn we weer terug en doen we weer 

verslag van onze werkzaamheden. 

 

Jannie Tjassing 

 

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.

 

 

 

 

 

 

 

                bloematelier & woondecoratie 

     

      *  Woonaccessoires & Cadeau-artikelen 

      *  Bloemen, Planten & Potterie 

      *  Gelegenheid-en Bruidswerk 

      *  Rouwwerk (altijd bereikbaar) 

       *  Workshops van het seizoen 
 

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

 
  Ingaande woensdag 9 juni 2021,  

is de Wylde Roas voortaan op  
woensdagmiddag vanaf 12 uur 

  
 
 

 

“efkes wat tiid foar mysels…”      

http://www.dewylderoas.nl/
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zomervakantie 

 

De praktijk is gesloten van 

 
Maandag 12 juli t/m vrijdag 30 juli 2021 

 
 

Houd rekening met uw medicatievoorraad. 
 

Herhaalmedicatie graag voor 25 juni bestellen. 

 
Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 
Meester Geertswei 15 
9241 GJ Wijnjewoude 
Tel: 0516 - 481250 

 

     Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen.   
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Nieuw bij ons in het dorp  

 

Gerwin en Jessica. 
 
Al ongeveer 9 maanden geleden hebben we al 

een eerste ontmoeting gehad om een afspraak 

te maken voor dit gesprek. Corona, de 

verhuizing en toen ziekte gooiden steeds roet in 

het eten. Ik ben op bezoek bij de familie Van 

Steinvoorn aan De Singels. Het is voor mij de 

eerste keer dat ik iemand op De Singels 

interview. Gerwin is vriendelijk en gastvrij, het 

is hier goed wonen denk ik tussen zulke aardige 

mensen. 

  

De motivatie voor het gesprek is optimaal. De 

familie Van Steinvoorn, in totaal 6 personen, 

wonen samen met een hond, 2 poezen, 8 

kippen, een vijver met een steur en wel 10 

Koikarpers, 2 konijnen en nog vele vogels in de 

tuin. 

 

Khanysha maakt samen met haar vader de deur 

voor mij open. Ze is een 6 jarige wat licht rossige 

dame met krullen en rode wangen die haar eigen 

naam schrijft. Ze zit in groep 3 van de Oanrin en 

dan kun je dat. Ze heeft al nieuwe vriendinnen, 

Femke, Fardau en Jodi. Met de kinderen uit 

Drachten, de plaats waar het gezin vandaan kwam, 

is niet veel contact meer. 

 

Wanneer ik naar de tafel loop passeren we 

Quinlan,14 mnd, die de box rondloopt langs het 

hek. Hij heeft een beetje koorts maar ook 

prachtige krullen. Het zal niet lang meer duren 

want dan komt ook hij over de vloer. Gerwin 

vertelt dat Brennan 10 jaar, buiten de deur naar 

een vriend is, hij komt in de loop van de middag 

thuis. 

 

In het begin van het gesprek hebben we het even 

over de tijd die we er over hebben gedaan om deze 

ontmoeting te regelen met elkaar. 

 

“We wonen vanaf september 2020 hier. Er is nog 

niet veel gekomen van het idee om kennis te 

maken met anderen. Ieder is op zichzelf vanwege 

corona, de school is veel dicht geweest, we hebben 

het druk gehad met alles op z’n plaats te krijgen en 

te schilderen en te stucken. En dan ging ons werk 

veelal thuis ook nog gewoon door. 

Dan komt hond Manu kennismaken, het is een 

geadopteerde zwerfhond uit Spanje. Het is een 

kruising; hij komt bij mij tot halfweg de knie 

zonder dat hij hapt. 

 

Het huis 

Het voldoet aan alle eisen van het gezin, er is 

binnen ruimte voor 4 kinderen. Om en achter het 

huis ligt een grote tuin die nog geheel moet 

worden heringericht. De vijver is klaar. Het huis is 

volledig geïsoleerd, er zijn zonnepanelen en een 

warmtepomp. Gerwin legt me als financieel man uit 

dat het snel aantrekkelijk is om hierin te 

investeren. Ik vertel hem over de energiegroep en 

de plaatselijke initiatieven. 

 

De zoektocht naar een geschikt huis begon in 

Ureterp, daarna Frieschepalen en toen naar 

Bakkeveen. Het klussen verloopt tot nu toe goed, 

het is een grote inspanning. De vissen zijn 

meegekomen uit Drachten. Dat is een operatie op 

zich om die te verhuizen. Met een speciaal bassin 

in een bestelauto zijn ze verhuisd. De steur had 

een posttraumatisch stress en kwam meer dood 

dan levend aan. De goede verzorging van Jessica 

heeft de vissen gered. 

 

De andere dieren van de familie 

Poes Sauda van 8 kilo bewaakt de tuin en jaagt op 

marters, de kleine poes heet Benya. Deze kleine is 

van Malaika. De kriel- en zijdehoenderkuikens 

wachten in een hok tot hun buitenverblijf klaar is. 

Achter in de tuin staat het hok waar gescheiden 

van elkaar 2 Vlaamse reuzen wonen. De een heeft 

een oranje vacht. In de 2de WO fokte men deze 

konijnen speciaal op de kleur van de vacht. Dit was 

een manier om te laten zien aan welke kant de 

konijnenhouder stond in de oorlog. De andere Reus 

is bruin/grijs. Ik herken ze gelijk omdat ik in mijn 

jeugd ook zo’n enorm konijn had. De beesten 

hebben net als de vissen een naam maar vergeeft 

u mij, ik noem ze niet. 

 

De vogelhuisjes wil Jessica graag genoemd hebben 

omdat zij zo van de natuur houdt. De bonte 

vliegenvanger heeft zijn plek gevonden. Ik wijs 

natuurlijk op onze Natuurvereninging met zijn 

excursies. 

 

Gerwin van Steinvoorn is 43 jaar en in Berlikum 

geboren in een gezin met 5 kinderen, 1 broer, 1  
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oudere zus en 2 zusjes (3e in het gezin). Vader was 

directeur van de basisschool. Berlikum had 3.000 

inwoners en wat meer voorzieningen dan ons dorp. 

Er zijn 2 grote disco’s. Gerwin vertelt dat zijn 

ouders 50 jaar waren getrouwd, hijzelf is nu 12½ 

jaar getrouwd met Jessica. Gerwin heeft 

commerciële economie gestudeerd en werkte bij 

Aegon en is toen voor zichzelf begonnen. Hij is 

assurantie en hypotheekadviseur. 

(info@steinvoorn.nl) Hij heeft veel werk. De 

mond tot mond reclame levert voldoende werk op. 

Gerwin loopt hard, hij gaat dit hier weer 

oppakken.  

Muziek: Hij houdt van house, ging naar feesten. En 

er was natuurlijk de muziek uit de plaatselijke 

disco’s. Gerwin bezoekt graag het dorpsfeest in zijn 

geboortedorp. 

Favoriete eten: Chinees en pizza. Hij is lovend over 

onze plaatselijke afhaalpizza. (goede prijs/ 

kwaliteit/ niet vet). 

 

Gerwin is een man die je nachts niet voor iets moet 

wakker maken. Jessica omschrijft haar man als 

hard werkend, sociaal, altijd in voor een praatje en 

iemand die houdt van gezelligheid. Gerwin is een 

Fries, spreekt en verstaat het maar praat zowel 

Fries als Nederlands. 

 

Jessica is 41 jaar. Volgens Gerwin is zij een lieve 

mamma die goed is in het inschatten van mensen. 

Ze is iemand met mensenkennis. Jessica is in 

Leeuwarden geboren en heeft nog een zus van 39 

die in Drachten woont. “We zijn heel verschillend” 

zegt ze maar kunnen goed met elkaar. Haar ouders 

zijn in Drachten komen wonen. Jessica werkt bij 

Gerwin in de zaak, het ondernemerschap in de 

landbouw heeft haar speciale interesse. Ook 

Jessica heeft haar HBO opleiding in Leeuwarden 

gevolgd. Ze houdt van wielrennen, de fiets staat 

klaar om ook hier haar rondjes te rijden. Ze 

verstaat het Fries maar spreekt het niet. 

  

Jessica vroeg Gerwin om hulp bij het opzetten van 

een kerstmarkt en zo is de liefde ontstaan, ze 

waren al collega’s. Het was precies een jaar na de 

tsunami in Azië vertelt hij, in 2006. 

De koikarpers zijn de grote hobby van Jessica. Ze 

eten uit haar hand en herkennen de trillingen die 

haar voetstappen veroorzaken. 

 

Vakantie 

De familie bezit een vakantiehuis in Beieren op 800 

meter hoogte. Het huis wordt verhuurd op 

momenten dat de familie het niet gebruikt. 

Wintersport is goed mogelijk. 

 

Ervaringen in het dorp tot nu toe. 

De duinen en het gebied bij de Slotplaats zijn de 

favoriete plekken om naar toe te gaan. De brede 

aandacht voor gezondheidsproblemen maakt de 

huisartsenpraktijk aantrekkelijk. Over de school is 

men tevreden, het is tot nu toe veel improviseren 

geweest i.v.m. de Corona. 

 

Nog over de kinderen 

Malaika 11 jaar denkt na over het tennissen en/of 

te gaan voor de survival. Zij is gek op dieren, haar 

kun je ’s nachts wakker maken voor een slang… de 

groene anaconda. Ze houdt van tuinieren en het 

opkweken van planten. De natuur, de geuren en 

kleuren, daar mag je me ook voor wakker maken. 

 

Brenan 10 jaar zit op de voetbal en hij zwemt, hij 

heeft diploma A,B,C 

 

J.N. 

  

mailto:info@steinvoorn.nl
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Nieuw bij ons 

in het dorp  
 

Elma en Klaas 
 

 

Ofschoon Elma en Klaas echte 

Friezen zijn, leven zij een 

bourgondisch leven. Na een 

leven met hun partners, zijn zij 

opnieuw begonnen en wisten dus 

wat zij zochten. Gelukkig is het 

tegenwoordig een stuk 

gemakkelijker een nieuwe 

partner te vinden. Na 

elektronisch aan elkaar 

gesnuffeld te hebben is Elma in 

2015 bij Klaas ingetrokken en na 

een proefperiode 1 jaar zijn zij 

getrouwd. Klaas heeft twee 

dochters die hij parttime heeft 

ingebracht. Eén van twintig die in 

Leeuwarden woont en één van 

zestien die in Drachten woont. 

Gelukkig klikt het heel goed 

tussen beide dochters en Elma. 

 

In den beginne hebben zij samen een tijdje in zijn 

dijkhuisje op de Oudebildtdijk in Sint Annaparochie 

gewoond. Het was daar heel gezellig wonen. Met 

mooi weer zaten zij op een bankje voor hun huisje 

en er kwam dan altijd wel iemand naast ze zitten 

om een praatje te maken met een uitzicht, waar je 

“U” tegen zegt. Bij mooi weer ging het er op dat 

bankje in hun eigen bewoordingen mediterraan aan 

toe. Elma en Klaas zijn heel gezellige mensen, die 

altijd in zijn voor een praatje.  

 

Verder moet iedereen in het begin gedacht hebben 

dat het er altijd feest was. Klaas heeft namelijk wel 

een heel uitzonderlijke hobby. Klaas verzamelt 

auto’s. Dat is misschien nog niet zo bijzonder, 

maar hij verzamelt geen bijzondere auto’s en dat is 

wel bijzonder. Hij verzamelt met name auto’s van 

het merk Renault Megane en alleen op kleuren die 

Klaas mooi vindt en auto’s van het merk Ford 

Mondeo ook op kleur. Al die auto’s stonden daar 

achter elkaar parmantig op de dijk, dus dat was 

een swingend gezicht. Over swingen gesproken, 

Klaas speelde gitaar en vanaf zijn dertigste speelde 

hij dertien jaar lang in een heavy metal band. Heel 

leuk, maar hij heeft er wel een piep aan over 

gehouden, in medische termen “Tinnitus” geheten. 

Ondanks heavy metal houden zij allebei ook zeer 

van klassieke muziek. 

 

Ondanks het uitzicht, in de avond zag je de lichten 

van vier vuurtorens, en ondanks de gezellige buren 

wilden zij toch verhuizen. De reden? Het kon er zo 

hard waaien dat het is voorgekomen dat het ze 

bijna echt niet lukte om in of uit hun auto, dan wel 

auto’s, te stappen…….. 

Soms zaten zij als natte verwaaide katten in hun 

huisje. Ze wilden daarom verhuizen en ze wisten 

ook toen weer precies wat ze zochten: Een heel 

groot huis met veel grond, zo ver mogelijk weg van 

die dijk. Dat het niet Zuid-Limburg is geworden 

komt omdat zij allebei niet alleen echte Friezen 

zijn, maar ook fulltime in Friesland werken. Over 

katten gesproken, ze zijn dol op katten. Het ritselt 

om en in hun huis van de katten. 

 

Elma Vogt is in 1973 in Leeuwarden geboren en in 

Veenwouden opgegroeid. Zij heeft de 

huishoudschool doorlopen en is vervolgens altijd in 

de sector administratie en systeembeheer 

werkzaam geweest. In de avonduren heeft zij 

vervolgens de MEAO doorlopen en daarna de HBO 

met een Bachelor bedrijfskunde op zak, waar zij 

best wel trots op is. Zij werkt nu op het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid te Leeuwarden op de 

afdeling die deurwaarders aanstuurt. 

 

Klaas Kobus is in 1968 te Garijp geboren en 

getogen in Sint Annaparochie. Klaas heeft de MTS 

doorlopen met als specialisatie elektrotechniek. Hij 

is begonnen om voor Dunlop te werken. Na zijn 

ontslag daar dacht hij, nou wil ik iets heel anders 

gaan doen en heeft zich toen, in zijn woorden, 

aangemeld voor de opleiding tot stewardess. Hij 

heeft die opleiding helemaal afgemaakt, maar  
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realiseerde zich uiteindelijk toch wel dat de 

schoenmaker zich beter bij zijn leest kon houden. 

Daar komt bij, Klaas ziet er bij benadering niet als 

een stewardess uit. Hij heeft daarna twaalf jaar 

voor de groothandel Eriks te Leeuwarden gewerkt 

en is toen overgegaan door de belangrijkste 

leverancier van Eriks, SEW te Gorredijk waar Klaas 

nu als sales engineer werkzaam is.  

 

Zij wonen nu aan het Mandefjild 20. Dat is zo ver 

van het centrum van Bakkeveen af, dat je het 

gevoel hebt van de kaart af te vallen wanneer je ze 

bezoekt. Zij wonen echt in het buitenste 

buitengebied van Bakkeveen.  

Als je aan komt rijden over het Mandefjild moet je 

even, heel eventjes, de grens tussen Opsterland en 

Ooststellingwerf over en dan weer terug Opsterland 

in. Zij zijn dan ook zowel op Bakkeveen als op 

Haulerwijk gericht. 

 

Het enige dat zij niet hebben hoeven in te leveren 

is het fraaie uitzicht. Zij zijn er enorm op vooruit 

gegaan: Van een tuin ter grootte van een postzegel 

naar 1,5 hectare. Van een klein dijkhuisje naar 

gebouwen en stallen dat je er in verdwaald. Het 

woonhuis in de oorspronkelijke boerderij is nog 

klein, maar het plan is om de enorm grote zolder 

met balken in het zicht tot woonhuis te 

transformeren. Er is een werkplaats die tot kantine 

is omgebouwd met een barretje wel te verstaan, 

want je bent een Bourgondiër of je bent het niet.  

 

Er zijn loodsen die ten dele tot twee showrooms 

voor al zijn auto’s zijn omgetoverd. Er is een 

enorme stalling voor caravans, vol in gebruik en er 

staat nog veel meer zoals een heuse hoogwerker. 

Ook het Dodo festival heeft er een deel van hun 

spullen onder mogen brengen. 

 

Over Dodo gesproken, het is natuurlijk een fabeltje 

dat het hier een kluizenaar betrof. Mocht dat zo 

zijn, dan zou je tijdens dit festival geen 

knetterharde muziek draaien ter ere van een 

kluizenaar. Neen, het zit zo, Dodo was een 

plaatselijke krijgsheer die de grenzen van 

Bakkeveen heeft opgerekt. Daar zijn natuurlijk wel 

wat slachtoffers bij gevallen. Als boetedoening 

heeft Dodo zich aan het eind van zijn leven als 

kluizenaar teruggetrokken op de plek waar Elma en 

Klaas nu wonen. Behalve die herrie is de 

gedeeltelijke opslag dus in lijn met de geschiedenis 

van Bakkeveen. 

 

Terug naar Elma en Klaas. Elma is dol op tuinieren 

en zij kan nu haar hart ophalen. Klaas vindt het 

heel leuk om te klussen en hij is daar ook heel 

goed in, dus er staat daar nog heel veel te 

gebeuren. Naast alle verbouwingen zijn er 

bijvoorbeeld plannen om alles zo energie neutraal 

mogelijk te maken. En na zijn gedane arbeid staat 

Elma klaar met allerlei heerlijke hapjes want haar 

passie is koken. Een enorme oven met daarop een 

enorme inductieplaat is daar getuige van. 

 

Elma en Klaas, ondanks dat jullie woonachtig zijn 

in het buitenste buitengebied van Bakkeveen, zijn 

jullie toch zeer welkom! 

  

April 2021, Bob Waisfisz 
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Ko de 

Boswachter  
 

 

Het is al enige weken 

geleden dat ik deze 

bijdrage voor de 

Slûswachter heb 

voorbereid. We zaten 

nog in een lockdown 

en ook de avondklok 

gold nog steeds, de 

winkels zaten nog 

vast aan allerlei 

richtlijnen, de 

terrassen waren nog 

gesloten en de 

verwachting voor het 

weer zag er in ieder 

geval een stuk 

positiever uit dan dat 

we de afgelopen 

weken hebben 

kunnen ondervinden. 

Het grondwaterpeil is 

gelukkig weer op het 

juiste niveau, de 

avondklok is weer 

vergeten en de 

terrassen mogen 

weer open zelfs 

langer dan bij de 

start van de 

versoepelingen.  

 

Mijn bezoek bevindt zich misschien wel in een 

gebied waar we allemaal dagelijks(wekelijks) enige 

uren in kunnen ronddwalen. Waar menig 

Nederlander (Buitenlander) die een bezoek aan 

Bakkeveen brengt ook zijn voetstappen heeft 

staan. Wanneer ik het erf oprijd word ik 

verwelkomt door de hond Djok. Ko kan ik 

herkennen aan zijn pet heeft hij mij telefonisch 

verzekerd met het maken van de afspraak. Maar 

ver hoef ik niet te zoeken Djok brengt mij direct bij 

zijn baas.  

 

Veel mensen zullen Ko niet kennen, het is de ‘stille 

kracht’ die van zijn hobby zijn werk heeft kunnen 

maken. In de Top van de vlaggenmast hangt een 

voor mij vreemde vlag, maar tijdens ons 

onderhoud wordt mij al snel duidelijk wat de 

symboliek achter het vlagvertoon is. Ko laat mij 

eerst de schaapskooi zien waar tot een week 

geleden de ooien nog met hun lammeren binnen 

stonden. Wanneer we om de schaapskooi lopen zie 

ik een enorme tent staan die normaal gesproken 

op de Zwarte Cross als concert tent dienstdoet. De 

ooien met hun lammeren staan er rustig onder of 

het de gewoonste zaak van de wereld is. 

 

Buiten op de hei in de verte staat nog een 

schaapskudde te grazen en zo heeft Ko op 

verschillende plekken nog meer kuddes te grazen 

lopen. Ik vraag Ko of hij ook last heeft van vossen 

of wolven. ‘In de omgeving van Olderbekoop zijn er 

wel een 8-tal schapen door een wolf doodgebeten, 

maar hier is dat gelukkig nog niet gebeurd’ 

verzekerd Ko mij.  

 

Naast zijn schapenhobby knapt Ko ook graag een 

boot/auto of klokkenstoel op. De boot is inmiddels 

te water gelaten, maar een compleet gestripte 

carrosserie van een Fiat 600 staat nu te wachten 

op een complete opknapbeurt. ‘Ik kwam deze Fiat 

600 bij toeval tegen, de Fiat 600 waar ik 26 jaar 

geleden samen met Akke in ben getrouwd’.  

 

Tussendoor heeft Ko ook nog even de Klokkenstoel 

in Allardsoog in de oude staat opgeknapt. Verder 

heeft Ko nog een groot aantal exotische vogeltjes 

die hem het leven hier in Nederland een stuk 

aangenamer maken. Een paar keer per jaar hijst 

Ko de Morgenster in top. Meestal met koningsdag, 

als gebaar van protest. Maar ook weleens 

tussendoor, in een dwarse bui. ‘Als ik de 

Morgenster zie wapperen, verdwijnt mijn chagrijn’. 
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De originele vlag is zo oud als Ko bijna 60, sinds 

kort heeft Ko een nieuwe vlag aangeschaft. De 

Morgenster ging in top toen hij ter wereld kwam in 

Serui, een stadje op het eiland Yapen voor de kust 

van Westelijk Nieuwe-Guinea. De voormalige 

kolonie was net onafhankelijk van Nederland. Een 

nieuwe vlag voor een nieuw kind in een nieuw 

geboorteland. ‘Lang wapperde de Morgenster niet. 

 

Onder druk van Kennedy en de VN kwam Westelijk 

Nieuwe-Guinea onder bewind van Indonesië, 

Soekarno kwam aan de macht. Eind 1962 was de 

Morgenster een verboden vlag. Mijn moeder 

smokkelde hem mee naar Nederland’. 

Zijn ouders, Harry en Eef, komen eind jaren vijftig 

aan in Nieuw-Guinea. ‘Mijn vader had in 

Nederlands-Indië gevochten. Hij hield er een 

blijvende liefde voor de tropen aan over en voor de 

mensen daar’.  

 

Terug in Nederland volgt mijn vader de opleiding 

tot onderwijzer met de bedoeling zich in te zetten 

voor de Papoea’s in Nieuw-Guinea die zich voor 

bereiden op zelfbestuur. De kans komt voorbij als 

de gereformeerde zending in Oegstgeest een 

onderwijzersechtpaar zoekt. ‘Mijn ouders hadden 

inmiddels 5 dochters, maar mijn moeder deed in 

avontuurlijke zin en idealisme niet voor mijn vader 

onder. Ze stapten blijmoedig met 5 kinderen op de 

boot en zouden er met 7 terugkomen’. 

 

De verhalen over de jaren in Serui kent Ko van zijn 

zussen, ‘Mijn broer en ik zijn er geboren, maar 

mijn zussen hebben de herinneringen’. De 

overweldigende natuur, de geluiden van de tropen, 

de vriendelijkheid van de Papoeabevolking, 

zwemmen in de kali, het stuk gaas over zijn wiegje 

ter bescherming tegen de wilde beesten. Ko weet 

het slechts uit overlevering. ‘Vanuit hun sterke 

geloof in de vooruitgangsgedachte dreven mijn 

ouders een internaat waar ze jongeren opleiden tot 

onderwijzer. Maar na de komst van de Indonesiërs 

was het voor een gezin als het onze niet langer 

veilig. Mijn moeder vertrok toen halsoverkop met 

de 7 kinderen naar Nederland. Mijn vader kwam 

een half jaar later, hij wilde de school koste wat 

het kost netjes overdragen’. 

  

Zonder een cent op zak, gekleed in luchtig 

tropengoed, arriveren de Marings in de koude 

winter van ’62-’63 op Schiphol. ‘We hadden niks, 

niet eens een adres. Uiteindelijk is er opvang in 

Diever, waar vader voor de klas had gestaan. Ze 

krijgen een plekje in de stookhut van de slager, de 

kerk zorgt voor de eerste levensbehoeften. 

‘Uiteindelijk krabbelen mijn ouders er weer 

bovenop. Mijn vader enigszins verbitterd, mijn 

moeder niet. Die hield nog jarenlang lezingen om 

geld op te halen voor de Papoea-studiefonds’. 

Papoea’s zijn volgens mijn vader de meest open 

mensen van de wereld, er zit geen kwaad bij. ‘Ze 

zijn te aardig om in opstand te komen, ondanks 

dat de Indonesiërs hen als derderangs volk 

behandelen.  

 

Voordat Ko met zijn gezin op de huidige locatie is 

komen wonen, hebben zij ook een zwervend 

bestaan gekend, Gaast, Sneek, Dursum, 

Grootegast, Frieschepalen en Bakkeveen, zo maar 

een aantal plaatsen waar Ko en Akke met hun 

inmiddels 3 kinderen hebben gewoond. In 

Bakkeveen hebben ze in het oude schoolhuis van 

meester Slot gewoond.  

 

Ko heeft de middelbare landbouwschool gevolgd en 

is ruim 33 jaar geleden bij ‘t Fryske Gea gaan 

werken. ’t Fryske Gea is een vereniging die net als 

natuurmonumenten het beheer heeft over grond- 

en watergebieden, met dat verschil dat 

natuurmomenten een stichting is en ’t Fryske Gea 

een vereniging. Ko is als beheerder binnen ’t 

Fryske Gea verantwoordelijk voor het instant 

houden van de flora en Fauna.   

 

De eerste jaren vanuit Gaasterland langs de Friese 

IJsselmeer kust met een boot de gehele kustlijn in 

de gaten houden en nu alweer 20 jaar beheerder 

van de schaapskooi aan de Jarig van der 

Wielenwei.  Het gebied zo’n 280 ha tussen 

Bakkeveen en Allardsoog.  

‘En we zijn met het vliegtuig heen en weer naar 

Papua Nieuw-Guinea gevlogen om ook met eigen 

ogen te kunnen zien waar mijn ‘roots’ liggen.  

 

Ko wanneer ik nu met mijn vrouw en hond door 

‘mijn/jouw’ achtertuin loop zal ik met nog meer 

plezier terugdenken aan ons gesprek. Wanneer alle 

bezoekers die in dit gebied rondlopen ook meer 

oog zouden hebben voor de schoonheid van de 

natuur en de unieke locatie, dan zou dat ook voor 

alle dieren die hier huizen een hoop ‘overlast’ 

schelen.  

 

Gelukkig lopen er veel Bakkeveensters rond die de 

rommel die nog wel eens achter gelaten wordt 

opruimen.  

 

Verder kijk ik nu met een andere blik naar jouw 

vlaggenmast wanneer ik langsrijd en de 

Morgenster niet in top zie hangen.  

 

Jos Brouwer 
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Uit de praktijk van de notaris 
 

 

Nieuw op het gebied van 

levenstestamenten: de vaccinatieclausule  
 

Bij het vaccineren tegen COVID-19 komt een hele 

papierwinkel kijken. Ouderen die in het 

verpleeghuis zijn gevaccineerd moesten 

toestemming geven voor de vaccinatie. Als ze dat 

zelf niet kunnen, dan kan de wettelijke 

vertegenwoordiger dat doen. Maar er is niet altijd 

een door de rechter benoemde bewindvoerder en 

curator. Veel vaker is er een vertegenwoordiger op 

basis van een levenstestament. Zo’n 

vertegenwoordiger mag door het levenstestament 

alle beslissingen namens iemand nemen. Verwacht 

wordt dat er ook in de toekomst nog vaccinatie 

nodig is.  

 

In overleg met Netwerk Notarissen hebben wij een 

vaccinatieclausule ontwikkeld.  

Deze clausule is bedoeld voor in het 

levenstestament. Met de vaccinatieclausule komt 

expliciet in het levenstestament te staan dat de 

vertegenwoordiger toestemming kan geven voor de 

vaccinatie, een vaccinatieafspraak kan maken, de 

gezondheidsverklaring kan invullen en ook 

toestemming kan verlenen voor het delen van de 

vaccinatiegegevens met het RIVM en andere 

instanties. De vaccinatieclausule geldt ook voor 

andere vaccinaties zoals bijvoorbeeld de griepprik.  

 

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.  

 

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. 

 

 

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 

  

http://www.netwerknotarissen.nl/direct_check
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Maak kennis met Mindfulness 
Zaterdag 12 juni van 9.15 tot 12.00 uur 

 

Tijdens deze ochtend kun je ervaren wat 

Mindfulness is. We richten de aandacht bewust op 

gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties die 

er van moment tot moment zijn, zonder oordeel, 

zonder ergens naar te streven of iets te willen 

veranderen aan wat er op dit moment is.  

 

We doen verschillende soorten meditaties, binnen 

en buiten in het mooie natuurgebied. Zo oefenen 

we met een milde, open aandacht aanwezig te 

zijn in het huidige moment, in het hier en nu. 

 

 

Dit helpt om een meer accepterende houding aan 

te nemen waardoor je anders leert omgaan met 

lastige emoties, stress, vermoeidheid of pijn.  

Een effect van Mindfulness is dat je beter kunt 

ontspannen en meer rust ervaart. 

 

Locatie: Nieuw Allardsoog,  

 Jarig van der Wielenwei 6,  

 9243 SH Bakkeveen.  

Kosten € 35,-. 

Aanmelden bij Sietske Russchen, 06 25260659 of 

0516 541464. 
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Nieuw: restaurant De Slotplaats  

 
In juli van dit jaar opent restaurant De 

Slotplaats haar deuren. Uitbaters Jouke en 

Mieke verhuizen eind mei naar Bakkeveen 

met Ferre (8), Fardau (5) en Gooitske, hun 

pasgeboren dochtertje.  

Met een klassieke, frisse look bieden zij met 

unieke gerechten een culinaire beleving die 

men volgens het stel niet zal vergeten. Mieke: 

“Onze verse, duurzame ingrediënten van 

lokale boeren en leveranciers laten je proeven 

waar je eet!” 

 

Het eeuwenoude landgoed met gerestaureerde 

slotboerderij is met haar tuinen en groot bos een 

schitterende locatie voor een smakelijke lunch, 

ontspannen fine dining of een complete picknick 

tussen de appelbomen. Jouke: “Het landgoed leent 

zich fantastisch voor wildpluk. Er groeit hier van 

alles dat ik niet bij de groothandel hoef te 

bestellen. Het werken met lokale producten is 

belangrijk voor ons: we willen bezoekers laten 

proeven wáár ze eten. Dat zie je in het restaurant 

straks ook terug in de vorm van een levend 

herbarium, waarmee we laten zien welke lokale 

ingrediënten er op dat moment beschikbaar zijn”. 

 

Ook liggen er voor dit seizoen diverse 

evenementen in de planning, zoals proeverijen en 

workshops. Mieke: “We hebben zo ongelofelijk veel 

ruimte rond ons nieuwe thuis - dat vinden onze 

kinderen echt fantastisch. Ook kun je daardoor 

makkelijk evenementen organiseren. Afstand 

houden is hier niet zo’n uitdaging. Lekker 

picknicken met een goedgevulde mand lukt nu ook 

al, maar we denken ook aan een mooi dorpsdiner 

waarbij we de omgeving van de Slotplaats van 

harte uitnodigen willen om kennis te komen 

maken. Lange tafels, mooie gerechten: dat willen 

we graag met de omgeving van De Slotplaats 

delen.” Ook kan er in de toekomst op De Slotplaats 

vergaderd en zelfs getrouwd worden. 

  

“Als het straks weer mag, hopen we gasten in 

restaurant De Slotplaats een ontspannen en 

complete culinaire beleving te geven. Daar is 

ruimte voor fine dining, een avondje goed tafelen. 

De gerechtjes die we momenteel in de foodtruck 

serveren zijn daar goede voorproefjes van.  

 

Jouke: “We willen gasten het gevoel geven dat ze 

bij ons kunnen genieten en echt even tot rust 

mogen komen”. De Slotplaats zoekt momenteel 

nog volop naar collega’s die dit avontuur met Jouke 

en Mieke aan willen gaan. “Mensen die passie 

hebben voor de natuur, voor duurzame 

ingrediënten, en voor het verhaal dat we daarmee 

bij De Slotplaats willen delen met de wereld”, aldus 

het koppel.  

 

Restaurant De Slotplaats opent begin juli 2021.  

 

Meer informatie vind je via: 

Instagram.com/DeSlotplaats en 

Facebook.com/ 

DeSlotplaatsBakkeveen.  

 

Een website volgt later dit jaar.  

 

Voor reserveringen en overige 

vragen, mail naar 

info@joukekookt.nl. 

 

Adres:  

Restaurant De Slotplaats,  

Foarwurkerwei 3, 

Bakkeveen  

mailto:info@joukekookt.nl
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Speel-o-theek “de Speelbak” 

GRATIS 

 

 

 

Stichting Speel-o-theek “De Speelbak”. 

         Voorzitter:  Femke Veenstra        Penningmeester: Ingrid Arends 

         Secretaris:  Yvette Roffel             Lid:Tasja Dijkstra 

                                                

            Gelukkig, we mogen weer open ! 

           Graag tot ziens op woensdag 2 juni  

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

Ook geopend: 7 juli, Augustus gesloten  
(Na zo lang dicht te zijn geweest gaan we misschien toch open op 4 augustus) 

In het volgende Slûswachter meer informatie  

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

Inl. Yvette Roffel Tel: 0624226354, mail:penningmeesterSOT@gmail.com 

FB: speel-o-theek “de speelbak”
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Uit de praktijk van de diëtist  
 

Amsterdam, Paramaribo en nu Bakkeveen! Na 

de eerder genoemde steden, werk ik nu, na 

25 jaar in ziekenhuizen te hebben gewerkt en 

een eigen praktijk te hebben gedraaid, als 

diëtist in huisartsenpraktijk Bakkeveen. Met 

een prachtig team van artsen en 

doktersassistenten, werken wij aan de 

gezondheid van de bewoners van Bakkeveen 

en omstreken. In deze rubriek wil ik u een 

kijkje geven in mijn dagelijks werk als diëtist 

en de ervaringen van mijn cliënten. 

 

Een rasechte Bakkeveense van 63 jaar kwam in 

maart op de praktijk met de wens om af te vallen. 

Ze had al veel gedaan om de kilo’s eraf te krijgen, 

maar die laatste paar lukte maar niet.  

Naast de kilo’s die zij kwijt wilde, wilde ze haar 

energieniveau ook verbeteren, want ze was al een 

tijdje behoorlijk moe. 

We gingen aan de slag.  

 

Aan de hand van haar voedingsanamnese, had ik 

een beeld van wat zij at. Het bleek dat zij over het 

algemeen gezond at, toch zag ik nog ruimte voor 

verbetering in haar voeding. Fruit en groenten 

waren al vertegenwoordigd, maar een beetje meer 

heeft haar goed gedaan. Ook het kiezen voor een 

ander type yoghurt, heeft de kilo’s geholpen er 

vanaf te komen. 

 

Ondanks relatief kleine aanpassingen van haar eet- 

en leefpatroon, zag zij al binnen 2 maanden een 

prachtig resultaat. Ze was maar liefs al 4 kilo’s 

kwijt! Iets wat haar de laatste Jaren steeds maar 

niet lukte, was nu in 2 maanden wel gebeurd. Ook 

qua energieniveau was zij weer helemaal de oude. 

Waar kwam het op neer: Meer groente, meer fruit 

en meer plantaardige vlees- en melkvervangers. 

Ze eet zo nu en dan nog wel een dierlijk gerecht en 

dat is prima. Toch voelt zij dat haar gezondheid is 

verbeterd, zij is afgevallen en ook dat haar 

energieniveau is verhoogd nu zij overwegend 

plantaardig eet. Dit motiveert haar zo, dat ze deze 

weg zo goed mogelijk wil blijven volgen.  

Wilt u ook met uw leefstijl aan de gang, maak dan 

een afspraak op mijn spreekuur. 

 

Jennifer Plein, diëtist 

Weverswâl 6 

Bakkeveen 

Tel: 06-18033605 

 

Tip  

Begin je dag vol energie met een goed en vezelrijk 

ontbijt. Gebruik uw ontbijt binnen 1 uur nadat u 

bent opgestaan. 
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Nk tegelwippen 2021  
 

   heel holland wipt 
 

 

Van 30 maart tot 30 

september speelt 

heel Nederland het 

NK Tegelwippen. 

Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen 

door groen in zijn eigen (gevel)tuin. Jij dus ook!  

 

Hoe?  
De Doarpstûn Bakkeveen doet hier ook aan mee en 

daagt de inwoners van Bakkeveen uit en heeft 

hiervoor een speciale actie.  

Op zaterdag 5 juni staan wij tussen 9.30 en 

12 uur bij Dundelle om de door jullie gewipte 

tegels digitaal in ontvangst te nemen. 

 

 

Wat moet je doen? 
Wip tegels uit de tuin en zet dat op de foto.  

Tel het aantal gewipte tegels  

Kom 5 juni naar het verzamel punt en ontvangt 

daar, na inlevering van  

de foto, een zak potgrond en een plant voor terug. 

Wij geven het totale aantal gewipte tegels door aan 

de organisatie van het NK tegel wippen. 

 

Dit is weer een mooi initiatief om Bakkeveen nog 

meer kleur te geven.  

 

Voor tuinvragen en opmerkingen over het groen in 

uw straat kunt u mailen naar 

doarpstunbakkefean@gmail.com 
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Doarpstún 

nieuws juni 2021 
 

Je kunt de regionale en provinciale kranten maar 

openslaan en je komt veel berichten tegen die de 

mensheid aanzetten om eens anders naar hun 

leefomgeving te gaan kijken.  

Ook natuurorganisaties en verenigingen zoals Groei 

en Bloei wijzen ons hierop. Het moet anders, willen 

wij de Bij en de andere insecten beschermen dan 

moeten wij nu echt wel in actie komen, want deze 

kleine en soms lastige diertjes zijn onmisbaar in 

ons ecosysteem. Wij als tuinbezitters kunnen er 

samen voor zorgen dat ook voor deze kleinste 

inwoners van Bakkeveen een plaats is. 

 

Maai eens wat minder. 

Je kunt het gazon op sommige plaatsen wat minder 

maaien en dan vooral in het voorjaar wanneer de 

madeliefjes gaan bloeien. In de afgelopen maand 

was er in verschillende landen de actie maai mei 

niet. In Groot-Brittannië leerde deze actie al dat je 

10 keer meer bijen aan kunt trekken. Ook wij 

kunnen hier en daar ons gazon wel wat minder 

maaien om de insecten populatie te redden.  

Zorg daarnaast voor voldoende diversiteit in de 

tuin door planten te planten die een voedselbron 

zijn voor allerlei insecten. Het is een kleine moeite 

en het geeft een groot plezier in de tuin. 

 

Tegels Wippen 

In de Slúswachter van mei hebben wij als 

aangekondigd om tegels te gaan wippen in 

Bakkeveen. Het doel van deze actie is om in 

Bakkeveen zoveel mogelijk tegels uit de tuin te 

halen en hiervoor planten in de plaats te zetten. 

Met meer planten in de tuin wordt er meer 

regenwater vast gehouden in de tuin. Wat dan 

weer goed is voor de grondwaterstand en het 

ontlast het afvoeren van water door het riool. Ook 

zal het tijdens warme dagen aangenamer 

vertoeven zijn in de tuin. 

Laat zien dat u ook tegels kunt 

wippen. 
Kom op zaterdagmorgen 5 juni tussen 9.30 en 12 

uur naar het parkeerterrein bij Dúndelle met een 

aantal foto’s waar mee u bewijst dat u ook tegels 

hebt gewipt. 

U krijgt hier dan 

een aantal 

planten en 

compost voor 

terug. Meer 

informatie op de 

vorige pagina 

van deze 

Slúswachter en op de site van Bakkeveen. 

 

Tuintips 

Zo rond de langste dag is het weer tijd om de 

bladverliezende hagen zoals beuk, haagbeuk en 

liguster te snoeien. Gebruik hiervoor een scherpe 

heggenschaar. Dit kan zowel een door een motor 

aangedreven schaar zijn of een heggenschaar die 

handkracht nodig heeft. 

Zorg dat de haag aan de onderzijde breder is dan 

aan de bovenkant zodat het licht ook aan de 

onderzijde van de haag komt. 

Laurierhagen kun je beter niet met de 

heggenschaar knippen, mooier is om deze 

grootbladige hagen met een snoeischaar terug te 

knippen. 

Denk er ook aan dat hagen ook graag een beetje 

voeding lusten. Ze blijven dan langer mooi. 

Hiervoor kun je prima een biologische meststof 

gebruiken. Hagen en dan vooral de beuk groeit 

soms heel slecht. Hier kun je het beste 

beukengrond door de bovengrond mengen. 

Beuken leven in symbiose met een schimmel en die 

breng je op deze manier in de grond.   

 

Nieuwsgierig geworden hoe ook jouw tuin kan 

veranderen in een duurzaam paradijs voor mens en 

dier kijk dan eens op de volgende site.  

steenbreek.nl/tuintips 

Een site met veel tips en ideeën voor uw tuin en 

omgeving.  

 

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  

  

https://steenbreek.nl/tuintips
mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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             Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 0516-541777 

 
Schoolzwemmen 
 
We zijn weer aan het schoolzwemmen! Groep 4 t/m 8 gaat nu iedere donderdag tot de 
zomervakantie schoolzwemmen. Het is een mooie, sportieve afwisseling in de 
schoolweek. De leerlingen krijgen les in verschillende zwemtechnieken, zo wordt er 
aandacht besteed aan duiken, drijven en jezelf redden in het water.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziekles  
 
Omdat docenten van externe organisatie nog niet de school in mogen om les te geven, 
krijgen de leerlingen op onze school buiten les van een muziekdocent. 
Dit is weer een nieuwe ervaring en de leerlingen genieten van de leuke lessen.  
Zo wordt er geoefend met zang, ritmes en bewegen op muziek.  
We zijn blij dat we op deze manier de muzikale talenten van de leerlingen kunnen 
stimuleren.   
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De Oanrin, de scho  ol die er toe doet! 
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Stichting VCSO en ‘mei’spelen 
 

CBS Betrouwen bestaat sinds 1977. Tot 21 mei 2021 is het een school 

met een eigen vereniging en een eigen bestuur geweest. Dit bestuur 

werd gekozen uit de leden (meestal ouders) van de vereniging. Op 21 

mei zijn wij onderdeel geworden van de stichting VCSO (verenigde 

christelijke scholen Opsterland). De besturen en directies van de vijf 

scholen uit Gorredijk, Ureterp, Nij Beets, Frieschepalen en Bakkeveen 

werkten al jaren actief en betrokken samen en dit heeft nu een 

formele status gekregen. De huidige schooldirecteuren vormen het 

bestuur en een Raad van Toezicht gaat op dit bestuur toezien. 

Vrijdagochtend 21 mei werd de nieuwe vlag met het logo omhoog 

gehesen door de leerlingen Teun en Laurens en was er voor alle 

leerlingen een cadeautje en iets lekkers voor het team. 

Op deze vrijdag hadden wij ook de ‘mei’spelen gepland. De hele dag 

stond in het teken van toneel en dans. De vakdocenten Catrien van 

der Molen en Simone Aron waren afwisselend met de verschillende 

groepen bezig. In groep 3/4 werden er bijvoorbeeld met hoeden 

verschillende personages gespeeld en in groep 7/8 kreeg het begrip 

‘stomme’ film inhoud. De kinderen waren erg enthousiast en 

speelden en dansten allemaal vol overgave. Om kwart voor twee 

was er een presentatie voor de ouders op het plein. Gelukkig waren er ondanks de regenbuien nog 

verschillende ouders die een plaatsje buiten het hek vonden om van de presentaties te genieten. 

Om tien over twee ging het helaas weer stortregenen en hebben wij in school de verregende 

toneelpresentaties van groep 7/8 snel gefilmd en deze naar de ouders gestuurd. ‘Het was een 

superleuke dag.’ 

 

        
 

 
‘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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Gezocht Vrijwilligers Bestuursleden 

m/v   
 

Onze Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. die beslaat 

Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen 

en Wijnjewoude zoekt nog enkele vrijwilligers en 

bestuursleden. Zonder hen kan deze Zonnebloem 

afdeling niet functioneren. 

 

Onze vrijwilligers zetten zich op vele manieren in 

voor mensen met een beperking. Bij ons kun je 

doen wat je leuk vindt en op momenten wanneer 

het jou past. 

  

Wat kun je zoal doen?  

Je kunt bij iemand op bezoek gaan, activiteiten 

(mee) organiseren, een bestuurstaak op je nemen 

of meehelpen tijdens een vakantie of dagje uit als 

begeleider en/of chauffeur.  

 

 

Wat krijg je ervoor terug?  

We vergoeden je onkosten en je bent bij ons altijd 

goed verzekerd.  

Het verhaal gaat dat mensen die vrijwilligerswerk 

doen daardoor zelf ook gelukkiger zijn. En 

gezonder! Zet je talent in, je krijgt er heel veel 

voor terug. Een goed gevoel, waardering enz. enz. 

 

Je kunt je aanmelden via of voor meer informatie 

kijken op de website www.zonnebloem.nl   

 

Ook kun je bellen met  

➢ Alie Postma tel. 06-51194290 of  

➢ Antje Berga tel. 0512-510408.  

  

http://www.zonnebloem.nl/
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Regenton actie is gestopt 
 

De Natuerferiening Bakkefean had samen met de  

Doarpstun en Plaatselijk Belang het plan om in 

Bakkeveen regentonnen aan te gaan bieden. Wij 

konden alleen maar een scherpe aanbieding maken 

als iedereen dezelfde regenton zou aanschaffen.  

 

Helaas kwamen er veel vragen binnen voor een 

ander model of een kleinere regenton. Door deze 

diversiteit in de aanvragen is het voor ons als 

organisaties lastig om dit te gaan regelen en een 

mooie aanbieding te maken. Dus hebben wij 

gezamenlijk besloten om met deze actie te 

stoppen. 

 

Wat is het alternatief 

Om te voorkomen dat al het regenwater via de 

regenwaterafvoer in het riool verdwijnt en niet ten 

goede komt aan de planten in de tuin starten wij 

de alternatieve actie  

“Zaag door die buis” 
 

Tijdens deze eenvoudig uit te voeren actie zaag je 

de regenwater afvoerbuis boven de grond door en 

zet hier een bocht op zodat het regenwater de tuin 

in loopt en opgenomen wordt in de grond. Hierdoor 

wordt het vocht gehalte in de grond hoger en is het 

sproeien met kostbaar drinkwater minder nodig.  

 

Wij hebben een afspraak gemaakt met Kluswijs in 

Ureterp waar u tegen inlevering van de ingevulde 

bon gratis een bocht en een deksel (om de buis af 

te sluiten) op kunt halen. 

 

Let op  

maximaal 4 bochten en deksels per adres uit 

Bakkeveen.  

De actie loopt tot 1 september 2021 

 

-------------------------------------------------------- 
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Natoer Nijs 

mei 2021
 

 

 

Het vlot nog niet met de weersomstandigheden. 

Dat heeft zijn weerslag op o.a. de terugkeer van 

onze zomergasten. Veel zwaluwen en zangvogels 

zijn nog onderweg en wachten zuidelijker op 

betere omstandigheden. Ook de dagvlinders zijn 

nog beperkt in aantal. De eerste libellen laten zich 

nu zien, wel later dan onder normale 

omstandigheden. Door het natte weer komen ook 

voorjaarspaddenstoelen tot groei. Ach, als er van 

de ene soortengroep niet veel is te zien, geeft dat 

de mogelijkheid om van de andere soortengroep 

wel meer is te zien. Het is tenslotte de natuur, die 

wel bepaalt wat er gebeurt. Gelukkig maar. Wees 

niet bang, het komt wel…. 

 

Waarnemingen 
   

Vogels 
• Een mannetje Grauwe Kiekendief vloog op 28 

april over ons dorp richting noordoost. Het zal 

een doortrekker zijn geweest. De soort broedt 

in ons land nog in de provincie Groningen. 

 
Grauwe Kiekendief 

 

• Eind april werden in totaal vier Boomvalken 

opgemerkt die eveneens overtrokken. Op de 

Duurswouderheide werden enkele jagende 

exemplaren gezien in mei. 

• Ook een Roodpootvalk (man) was een dag 

aanwezig op de Duurswouderheide. 

• Zes Tapuiten en twee Beflijsters waren 

aanwezig op de heide van Allardsoog, tijdens 

een broedvogelinventarisatie op 1 mei. Beide 

soorten zijn doortrekkers, hoewel een Tapuit 

altijd ook een broedvogel kan zijn. Tijdens een 

latere inventarisatie werd geen Tapuit meer 

gezien. 

 

 
Tapuit 

 

• Een Visarend vloog op 7 mei richting Noord 

over ons dorp. Deze kon op foto worden 

vastgelegd. 

 
Visarend 

 

• Op 9 mei vlogen twee Rode Wouwen samen 

over richting zuidwest. Ook op de 

Duurswouderheide werd die dag een exemplaar 

gezien. 

• Bij het nieuw aangelegde plasje achter De 

Stripe, werden de hele periode twee Kleine 

Plevieren gezien. Bekend is dat deze soort zich 

vaak laat zien op braakliggend terrein, 

opspuitingen e.d. 

• Een zingend en baltsend paartje Kleine 
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Barmsijs werd eveneens daar opgemerkt. Dit 

betreft een zeldzame broedvogel in ons land en 

meestal te zien in dennenbossen. 

• Op twee verschillende plekken werden jonge 

Bosuilen aangetroffen. Van 1 paar zijn de 

jongen geringd. 

• Een opvallend gevarieerd zingende zangvogel 

liet zich op 22 mei horen in een houtwal achter 

de Kleasterkamp. Het bleek te gaan om een 

Bosrietzanger. Deze soort werd ook vorig jaar 

daar een dag aangetroffen. Bekend is dat deze 

soort velerlei nabootsingen in zijn zang 

verwerkt, hetgeen determinatie nogal 

bemoeilijkt. 

• De Fluiter laat het dit jaar wat afweten in onze 

omgeving. Wel is een zingende vogel 

aangetroffen op de Duurswouderheide en 

eentje in de Slotplaats. Een karige afspiegeling 

met vorig jaar, toen er zeker dertien vogels 

waren vastgesteld. Misschien komen er nog een 

paar? 

 

 

Planten 

Daslook is bloeiend aanwezig op meerdere 

plekken bij ons dorp. Vraag is hoe ze er zijn 

gekomen. Niet uit te sluiten is dat er met tuinafval 

planten zijn meegekomen. Dit geldt ook voor 

soorten als Lelietje-van-dalen, Kruipend 

Zenegroen, Groot Nagelkruid, Bonte Gele 

Dovenetel, Roze Winterpostelein etc. Echt wild is 

wel het Waterdrieblad, dat massaal groeit op de 

Harmsdobbe. 

 
Daslook 

 

Dagvlinders 
Meerdere Oranjetipjes zijn gezien in onze 

omgeving. Deze soort is alleen in het voorjaar aan 

te treffen, evenals het Groentje, waarvan ook 

waarnemingen vanaf 20 mei bekend zijn. Verder 

werden al weer de Atalanta, Gehakkelde Aurelia en 

Bont Zandoogje (foto), aangetroffen. De 

Aardbeivlinder (een zeldzame soort) werd 

eveneens in onze omgeving gemeld. 

 
Groentje 

  

Libellen 
De eerste libellen zijn alweer aangetroffen. Het 

betreft dan Vuurjuffer, Noordse Witsnuitlibel, 

Smaragdlibel, Viervlek, Glassnijder, maar ook 

de zeldzamere Maanwaterjuffer en de 

Venwitsnuitlibel. Een Gevlekte Witsnuitlibel 

werd gemeld door Martin Manson. 

 
Galssnijder 

 

 

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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Vogelwacht Bakkeveen 70 jaar geleden 

opgericht 
 

Op 27 april 1951 is de Vogelwacht Bakkeveen 

opgericht. 70 jaar geleden al begon men zich 

zorgen te maken over onze weidevogels. 

Nestbescherming was één van de taken die 

men ter hand nam. En nog altijd is er een 

kleine ploeg nestbeschermers actief in de 

Natuerferiening: Jappie van der Meulen en 

Freerk van der Wal zoeken nog iedere lente 

de weilanden af en houden contact met de 

boeren.   

 

Het is wel een droevige zaak zo langzamerhand. 

Ze zijn er nauwelijks meer, onze weidevogels. Het 

is treurig dat de inspanningen van al die jaren tot 

zo weinig resultaat hebben geleid.  

Persoonlijk heb ik dierbare herinneringen aan de 

uiterwaarden bij de Lek, waar je naar de rivier liep 

om te zwemmen en waar je omringd werd door 

zwermen Grutto’s, Kieviten, dat geluid! Wat een 

feest!  

 

 
 

Ouderen onder ons weten heel goed hoe het hier 

ooit was: volop Kieviten, Grutto’s, Tureluurs, 

Wulpen, Leeuweriken, Watersnippen… het geluid 

was vertrouwd, het begeleidde je in het veld zodra 

je buiten kwam, en het was vanzelfsprekend. De 

boer die een akker ploegde keek naast zich in de 

nog niet geploegde voor en stopte zijn paard als 

daar een nestje in het gras werd gezien: ‘Ho, 

peerd’. Even het nest verlegd, in de reeds 

geploegde voor, zodat het veilig was.  

 

De vogels hadden voldoende te eten in de vochtige 

velden waar naast gras ook allerlei kruiden 

groeiden, hier en daar lag een malse koeienvlaai 

met maden (gezond voer voor insecten etende 

vogels), het gras werd niet meteen begin mei 

gemaaid maar later. De jonge vogels hadden zo de 

kans om vliegvlug te worden voordat het maaien 

begon. Predatie door roofvogels en kleine 

zoogdieren kwam wel voor, maar met een grote 

populatie weidevogels konden de vogels zich als 

groep verweren en kon enige roof ook wel lijden.  

 

Enkele cijfers uit het verleden alleen in het 

boerenland in het dal van de Boorne ten NW van 

Bakkeveen:  

 

 1969 1972 

Kievit 
47 nesten, 

164 eieren 

57 nesten, 

194 eieren 

Grutto 
24 nesten,  

91 eieren 

27 nesten, 

106 eieren 

Scholekster 
4 nesten,  

14 eieren 

4 nesten,  

8 eieren 

Tureluur 
3 nesten,  

11 eieren 

2 nesten,  

8 eieren 

Watersnip 
3 nesten,  

12 eieren 

4 nesten,  

4 eieren 

 

De Leeuweriken zijn buiten beschouwing gelaten 

(onduidelijk waarom). De cijfers zijn van de 

nestbeschermers van de Vogelwacht van destijds. 

Er was zeer goede medewerking van de betrokken 

landbouwers, wordt vermeld. 

  

Weidevogels bedreigd 

Het is bekend, de lente is tegenwoordig stil: bijna 

geen weidevogels meer. Waarom? Daar is niet één 

antwoord op te geven. Er zijn verschillende 

redenen die onderling samenhangen. Dat maakt 

het ook moeilijk om het probleem op te lossen. Pak 

je één oorzaak aan, dan zijn de andere er toch 

nog…..  

• Er is te weinig voedsel. Geen stalmest 

gemengd met stro op het land. Wormen 

worden onbereikbaar door de veel drogere 

grond, en dat is weer nodig voor het werk, nu 

met zware machines. Het agrarische bedrijf is 

grootschaliger geworden, dan moet je wel. 

Instanties (LTO, de bank) pleiten voor méér 

productie, grotere bedrijven, ‘massa is kassa’. 

En die bulkproductie gaat voor een groot deel 

naar export. De boer moet investeren, maakt 

schuld bij de bank, zit klem. 

• Het maaibeleid. De nesten met eieren en de 

jonge, nog niet vliegvlugge vogels worden 

kapotgemaaid nu de vogels twee weken eerder 

broeden (klimaatverandering) en de boeren 

zes weken eerder maaien. 
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• Pesticiden. Er wordt gewerkt met pesticiden 

in het land. Grasland wordt nu ook wel 

‘grasfalt’ genoemd; alleen Engels raaigras – 

geen insectenrijke flora. In eieren en in dode 

vogels worden pesticiden aangetroffen. Geen 

insecten, geen eten voor de jonge vogels. 

• Predatie. In reservaten zie je nog wel 

weidevogels, maar die gebieden zijn beperkt 

en vormen een rijk gedekte tafel voor de 

rovers die de eieren en jonge vogels goed 

weten te vinden daar. Het lukt alleen wanneer 

er grote gebieden anders worden beheerd, 

maar… dan moet de hele agrarische structuur 

anders. Individuele boeren kunnen die 

omschakeling niet zo makkelijk maken, ook al 

willen ze soms wel. Er zijn boeren die het 

doen, maar die ‘reservaten’ zijn te klein. 

  

De burgers komen met een overvloed aan kritiek 

‘die boeren doen alles fout’. Boeren voelen zich 

miskend, er ontstaat soms agressie. Er groeit 

wederzijds onbehagen.  

Het is een treurigstemmend verhaal. Als 

Natuerferiening staan we machteloos; deze 

processen zijn van een andere orde dan het niveau 

van een dorpsvereniging. De nestbeschermers 

hebben echter de moed niet opgegeven en doen 

wat wel mogelijk is. Ze blijven in gesprek met de 

boeren, beschermen de enkele nestjes die nog 

worden aangetroffen. 

 

Misschien kan in het dal van de Boorne, wanneer 

daar de plannen worden gerealiseerd, een vorm 

van kleinschalige, natuurvriendelijke landbouw, 

met ruimte voor plasdras hier en daar, nog enkele 

paartjes Grutto (en andere weidevogels) verleiden 

hier te komen broeden. Maar dan hebben we altijd 

nog die predatie… en om dat te weerstaan is 

massa nodig…  

 

Vleermuizen slachtoffer van na-isolatie van woningen 
 

Op de site van Nature Today lazen we dit: 

 

‘Stel je voor: Je bent een grootoorvleermuis en je 

woont met een aantal soortgenoten in een spouw. 

Het is er warm en rustig en de huiseigenaren 

hebben geen idee dat jij daar woont. Na een nacht 

op insecten te hebben gejaagd, ben je overdag in 

diepe slaap. Je wordt wakker van wat herrie, maar 

je blijft rustig zitten: in de spouw is het altijd 

veilig. Opeens is er een sterke luchtstroom en een 

vieze geur. Een golf van grijze plakkerige bolletjes 

komt van onder in de spouw omhoog. Je probeert 

weg te komen, maar je lijf is nog niet warm 

genoeg om snel te kunnen bewegen. Terwijl je 

hoort hoe je soortgenoten worden bedolven onder 

lijm en bolletjes, kun jij nog net op tijd een 

opening naar buiten vinden. Vliegen gaat moeilijk: 

je vacht plakt en zit vol troep. Uiteindelijk land je 

op een boom, midden op de dag en verblind door 

de zon.’ 

 

De zoogdierenvereniging wijst erop dat we bij na-

isolatie van woningen eerst moeten nagaan of er 

geen vleermuizen huizen in de spouwmuren. Het is 

een beschermde diersoort! Het streven om 

woningen aan een hogere isolatiestandaard te 

laten voldoen (op zichzelf een belangrijk streven!), 

maakt dat particuliere na-isolatie grote gevolgen 

kan hebben op vleermuizen en hun 

verblijfplaatsen.   

Vleermuizen mogen niet gedood worden volgens 

de wet Natuurbescherming. Laten we dat dan ook 

niet doen!  

 

Zie voor meer informatie over wat u kunt doen om 

de natuurwet na te leven en de vleermuizen te 

helpen, ook bij isolatie of nieuwbouw:  

www.natuur-bakkeveen.nl/ 

huis_isoleren_let_ook_op_de_natuur
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Een herinnering … 

 

Tot en met 30 juni a.s. kunt u nog foto’s inleveren voor 

onze fotowedstrijd Markante Bomen! 

 

Nu het weer toch wat beter lijkt te worden, worden de 

omstandigheden om foto’s te nemen ook weer wat 

gunstiger.  

 

Dus tijd om er lekker op uit te gaan en kijk dan eens goed naar de 

bomen om u heen! En vergeet vooral niet om een mooi exemplaar 

op de foto te zetten … 

 

De fotowedstrijd gaat om bomen uit het openbare gebied. 

Foto’s van bomen uit natuurgebieden van Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten en ’t Fryske Gea dingen niet mee. 

Als prijs stelt de Natuerferiening het fraaie boek 'Bijzondere 

bomen in Nederland' van Girbe Buist beschikbaar. 

 

Foto’s  inzenden naar: natuerbakkefean@live.nl 

Lees voordat u een foto instuurt s.v.p. goed de voorwaarden 

door!!! zie:  

www.natuur-bakkeveen.nl/fotowedstrijd_markante_bomen 

 

 

 

 

  

mailto:natuerbakkefean@live.nl
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Sociaal Cultureel Werk

Zaalruimte Wil je als individu, groepering, 

vereniging etc. een bijeenkomst houden en heeft 

deze een sociaal/educatief karakter dan kan SCW-

Dúnhoeke deze activiteiten faciliteren. Voorop staat 

dat ons doel gehandhaafd blijft. Ook het 

bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en 

gespreksgroepen is een onderdeel van onze 

doelstelling. 

De zaal is voor deze 

activiteiten €7,50 per 

dagdeel beschikbaar. 

Informatie en 

reserveren: bel Jan van 

Dalen 06-51175883 of e-mail: 

janvd@bakkeveen.nl 
 

 

 

 

 

Activiteiten 
 

Er gloort hoop! Binnenkort mag er al veel meer en 

steeds meer mensen maken gebruik van de 

mogelijkheid zich te laten vaccineren. Gelukkig 

maar  en nu kijken wat we nog kunnen en willen in 

Bakkeveen. 

 

Natuurwandelen 

Natuurwandelen is weer gestart. De meeste 

begeleiders hebben aangegeven weer mee te 

zullen doen. Dinsdag 25 mei was de eerste keer 

sinds december. Voor alle nieuwe bewoners van 

Bakkeveen even een update: iedere dinsdag is er 

de gelegenheid om gezellig een uurtje te wandelen. 

De groep is de ene keer kleiner dan de andere 

keer, maar er zijn altijd twee begeleiders die 

samen met de groep de route bepalen. Start om 

9.30 uur bij Dundelle, deelname is gratis. Na afloop 

kan er koffiegedronken worden bij Dundelle. De 

Coronaregels worden natuurlijk in acht genomen. 

 

Filmhuis 

Als de theaters weer opengaan kan ook het 

filmhuis weer starten met binnen een maximale 

groep van 30 personen. In de zomer draaien we 

niet binnen. Filmliefhebbers hebben al van Sybrand 

het bericht gekregen dat we uitkijken naar een 

buitenfilm in juni of juli. De film zal dan gedraaid 

worden op de zonneweide van Dundelle. Mensen 

die op de mailinglist willen komen, kunnen contact 

opnemen met het filmhuis. 

 

Bloeizone Bakkeveen 

Zoals al eerder aangekondigd willen we in 

september weer starten met fittesten en een 

gekoppeld programma. De voorbereidingen worden 

er voor getroffen. Daarnaast kan iedereen 

uitzoeken en uitproberen hoe je je fitter voelt. De 

overheid is alweer een campagne gestart: FIT OP 

JOUW MANIER, fitopjouwmanier.nl                                                                                                                           

Er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. 

Wat past bij jou? Via een startknop krijg je tips en 

suggesties. Alle tips hebben een positief effect op 

jouw weerstand. Voorbeelden :  

• Poets op één been je tanden 

• Slaap voldoende en ontspan voor het slapen 

gaan 

• Bel een vriend als je ergens mee zit 

• Eet wat vaker vette vis 

Bij elke klik vind je een nieuwe verrassende tip. 

Gewoon leuk om eens te proberen. 

 

Ommetje 

Het ommetje Bakkeveen (van de Hersenstichting) 

wordt nog steeds gelopen en vind navolging in het 

hele land. In Bakkeveen zijn we ook in het 

gelukkige “bezit” van een verwarmd zwembad. 

Het baantjes trekken ’s morgens en ’s avonds geeft 

veel energie en je stimuleert elkaar te gaan. Een 

abonnement werkt ook mee!  Het was de afgelopen 

weken wel koud, niet in het water, maar 

daarbuiten. Het wordt beter, dus grijp de kans. 

 

Gezond eten 

Het zal er waarschijnlijk deze zomer niet meer van 

komen om met een groepje mensen te koken en te 

eten. In het najaar willen we in ieder geval 

kookkursussen gaan organiseren, gekoppeld aan 

het bloeizone programma. Ook voor kinderen en 

jeugd zijn er misschien mogelijkheden. Ideeën zijn 

welkom! 

 

Dúnhoeke 

We zijn aan het onderzoeken of we de keuken in 

Dúnhoeke kunnen vervangen. We denken daarbij 

ook aan een kookgelegenheid. 

 

We wensen iedereen een plezierige gezonde zomer 

met veel activiteiten. 

 

Team SCW 

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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Een minibieb in de tuin 
 

Eindelijk waren ze er dan de minibiebs, gemaakt 

door de VSO-school in Drachten en betaald door de 

buurtvereniging de Feart. Een mooi waterdicht 

kastje dat veelvuldig geopend wordt.  

 

We zetten er wat boeken in die van ons wel weg 

mochten, zowel literatuur, detectives en wat 

streekromans. De aanloop was overweldigend. Er 

werd vaak gestopt door voorbijgangers en 

achterkanten van boeken werden gelezen. 

Inmiddels is het eerste assortiment zo ongeveer 

gewisseld en wordt het wat 

rustiger. Het feit dat we in een 

drukke wandelroute liggen betekent ook dat 

toeristen de kast bekijken en soms wat meenemen. 

Mensen vinden het een heel leuk initiatief. 

 

Nu zouden we ook nog kastjes voor kinderen 

moeten hebben, lager zodat ze zelf kunnen zoeken 

en kleuriger. Wie weet krijgt iemand inspiratie. 

 

Emy Hoogenboom 
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Voortgang Energietransitie 
 

In de vorige Slûswachter schreef ik wat 

optimistisch over het energiegebruik in Bakkeveen 

onder het kopje:  “Bakkeveen doet het zo gek nog 

niet”. Leden van de Dorpscoöperatie Duurzaam 

Bakkeveen en  van de Werkgroep Energiewijs 

Bakkeveen de daken met zonnepanelen geteld. We 

blijken meer zonnepanelen per inwoner te hebben 

dan het Nederlands gemiddelde.  Er liggen in 

Bakkeveen op meer huizen zonnepanelen dan 

gemiddeld in de rest van Nederland. Maar ik 

schreef ook dat die maatregelen alleen positieve 

gevolgen hebben voor slecht één twintigste deel 

van het totale energiegebruik in Bakkeveen. En bij  

die raming is het gebruik van fossiele energie voor 

vervoer nog niet eens meegerekend. Dus het 

onderwerp “verduurzaming energiegebruik” zal nog 

heel lang op de agenda staat en zal nog veel meer 

gevolgen krijgen voor hoe we met elkaar leven in 

Bakkeveen.  

 

Het is nu ook wel duidelijk geworden dat we er met 

het tot nu toe ingezette beleid van rijk, provincies 

en gemeentes niet komen. Overheden zijn dat ook 

gaan beseffen. We zien dat  bij een gemeente als 

Opsterland, die zich opnieuw tot haar burgers 

wendt met de vragen als “Wilt U met ons 

meewerken bij het aanpakken van het 

energievraagstuk? ” en “Wat zijn Uw ideeën over 

hoe het energievraagstuk moet worden 

aangepakt?” en “ Welke stappen bent U zelf bereid 

om te zetten en welke zijn voor U  uitgesloten? “ 

De inzet van energiecoaches, de internet-enquête 

onder inwoners van de gemeenten Opsterland, 

Ooststellingwerf en Weststellingwerf, en de lopende 

interviews met sleutelfiguren en besturen van 

verenigingen en organisaties zijn er de uitdrukking 

van. Ook “De Groene Tour”,  waaraan gemeente en 

een aantal verenigingen en lokale organisaties in 

Bakkeveen nu samenwerken, is zo’n  initiatief. Ook 

dat is een poging om de bevolking nadrukkelijk te 

betrekken bij het energievraagstuk en om het 

draagvlak voor maatregelen te versterken. 

 

Dit was eigenlijk ook het vraagstuk dat op 19 mei 

in de Dúnhoeke op tafel lag in een gezamenlijke 

vergadering van de Werkgroep Energiewijs 

Bakkeveen en de Dorpscoöperatie Duurzame 

Energie. Ze werken aan hetzelfde, maar op een 

verschillende manier. De Dorpscoöperatie probeert 

voldoende deelnemers te vinden om te starten met 

een eerste collectief zonnedak, waarin de belangen 

van alle deelnemende partijen goed moeten 

worden behartigd. En de Werkgroep Energiegroep 

Bakkeveen zoekt maximale ruimte om voor alle 

inwoners van Bakkeveen een goed aanspreekpunt 

te zijn voor energievraagstukken en wil op breed 

terrein initiatieven kunnen nemen, om bewoners 

tot actieve deelnemers in het proces van 

vermindering en verduurzaming van het 

energiegebruik te maken.  

Door de jaren heen bewijst Bakkeveen dat het een 

dorp is waar lokaal ontwikkelde  initiatieven goed 

gedijen. Denk maar aan projecten als de 

Vlooienmarkt, de website Bakkeveen, het Dodo-

festival, de redding van Spoelstra’s Draai, De 

Bloeizone, de Dorpstuin, het voortbestaan van een 

levendig dorpsblad als “De Slûswachter”. Er zijn 

altijd wel ideeën, er is bereidheid om met elkaar 

samen te werken, er is vertrouwen in eigen 

kunnen, er is bereidheid om verantwoordelijk te 

nemen, er is ook het gemeenschappelijk gevoel, 

dat je niet alles aan de overheid moet willen 

overlaten, er is kennis op veel terreinen en er is 

bereidheid die kennis met elkaar te delen en breder 

in te zetten. Eigenlijk zijn in Bakkeveen de 

omstandigheden uitzonderlijk gunstig om  zelfs 

grote maatschappelijke problemen goed aan te 

pakken.     

 

Bij dat complex van gunstige factoren moeten ook 

de lokale activiteiten die zich richten op 

verduurzaming van het energiegebruik aansluiting 

zoeken. Dat betekent: meer inwoners betrekken bij 

wat we doen, beter inspelen op verschillende 

opvattingen die er leven en op de verschillende 

uitgangssituaties waarin bewoners verkeren. We 

moeten voorkomen dat verduurzaming een 

activiteit wordt of blijft van een kleine groep 

mensen, die zich als een voorhoede beschouwen. 

Juist voor dat vraagstuk proberen ook 

gemeentebesturen een oplossing te zoeken. 

Energiebeleid dat alleen actieve steun krijgt van 

een vijfde deel van de bevolking is mislukt beleid. 

En in Bakkeveen zijn er mogelijkheden  om een 

veel groter deel van de bevolking te betrekken bij 

de aanpak van dit grote vraagstuk. Over hoe 

Dorpscoöperatie en Werkgroep dat het best kunnen 

doen zijn we in gesprek, en we zullen ook het 

overleg zoeken met de gemeente en ons laten 

informeren in andere dorpen die in een 

vergelijkbare situatie verkeren.   
 

Het postcoderoosproject  

We werken nog hard aan het informatiedocument 

voor de mensen die willen deelnemen aan het 

postcoderoosproject, de door de energiecoöperatie 

te beheren zonnepanelen op het bedrijf van Aalzen 

en Saskia Veenstra. Het document moet goed 

aansluiten bij de nieuwe wetgeving rond 

postcoderoosprojecten. Het moet ook voldoen aan 

de eisen van de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM), die toezicht houdt op alle partijen die 

burgers in de gelegenheid stellen om geld in 

collectieve projecten te beleggen. Het duurt even 

langer dan we verwacht hadden om dat af te 

ronden. We verwachten nog wel vóór de 

zomervakantie in gesprek te kunnen gaan met de 

potentiële deelnemers over het project.  

Fred Hoogenboom 
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

 

Ledenvergadering 
 

Dit jaar is het nog niet gelukt een ledenvergadering 

te organiseren waarbij we als leden bij elkaar 

kunnen zitten. Het bestuur heeft ervoor gekozen 

de ledenvergadering uit te stellen. We hopen op 

zaterdag 11 september wel een 

ledenvergadering te kunnen organiseren waarbij 

we een kort de belangrijkste zaken met de leden 

willen bespreken om daarna doormiddel van een 

BBQ en een Toss kunnen bijpraten op de baan en 

op het terras. We houden u op de hoogte! 

 

Er mag weer een toss worden 

georganiseerd! 
 

Vanaf 19 mei mogen de terrassen op sportlocaties 

weer open. Dit houdt onder anderen in dat we weer 

kunnen gaan tossen. Hierbij zullen we met zijn 

allen nog wel rekening moeten houden met een 

aantal coronaregels.  

Binnenkort zal er meer bekend worden via de mail 

van de kantinecommissie over de toss en een 

openingstoernooi.  

 

 

Voorzitter    Bas Brouwer  Merskekamp 36  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Nynke de Jong Lange Singel 15  

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma Boskkamp 33  

Kantinebeheer Janneke Russchen Tsjerkewal 23B  

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  0516-858354 

Jeugdcommissie    ledenadministratie 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7  @ltcdundelle.nl 
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LTC Dúndelle clubshirt verkrijgbaar  
Het bestuur heeft in samenspraak met de trainer, 

Joachim Minnaert, besloten tot de aanschaf van 

een LTC Dúndelle clubshirt. Hiermee willen we 

de identiteit en het aanzien van de 

tennisvereniging vergroten en meer verbinding 

creëren.  

Er kan gekozen worden uit een polo of T-shirt. 

De kosten voor het clubshirt zijn:  

• Jeugd: € 21,-- 

• T-shirt volwassenen: € 21,--  

• Polo volwassenen: € 22,50.  

Maat S tot en met XXL verkrijgbaar. 

 
 

Joachim zal passhirts hangen in de kantine van 20 

mei tot 10 juni. Ook kan je zonder passen je 

maat doorgeven tot 11 juni. Hierna zullen de 

clubshirts zo snel mogelijk gemaakt en uitgedeeld 

worden.  

Mochten er vragen zijn dan kan er contact worden 

gezocht met Joachim of 1 van de bestuursleden.  

 

Mocht je met een groepje willen werken aan je 

techniek, specifieke slagen of de verbetering van 

het samenspel in je team dan kun je bij Joachim 

Minnaert van Tennis Academie Advantage een 

Clinic aanvragen. Kosten van de clinic zijn € 45 per 

groep.  

Poiesz Jeugd sponsoractie 
De sponsoractie van de Poiesz verliep dit jaar iets 

anders. Er mocht in de winkel geen reclame 

gemaakt worden. Maar door leuke filmpjes op de 

Facebook pagina van LTC Dundelle en 

bakkeveen.nl is het toch gelukt weer veel munten 

in de buis van de tennis te krijgen. Bedankt voor 

uw bijdrage hierin. De jeugd is dan ook erg 

verheugd met het opgehaalde bedrag van € 784,--  

Poiesz bedankt! 
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Open Tuinen in Bakkeveen ? 
 

Alweer wat jaartjes geleden hebben de vrouwen 

van nu een open tuinen weekend georganiseerd in 

Bakkeveen. Het was een groot succes met een 

goede PR en een brede uitstraling ook buiten 

Bakkeveen. Is zoiets voor herhaling vatbaar?  

 

Er zijn veel mooie tuinen in Bakkeveen, vaak niet 

vanaf de openbare weg te zien en alleen 

ingewijden weten welke pareltjes verborgen liggen 

achter de gevels. Is het wat om weer wat met de 

tuinen te doen?  

 

Ik denk daarbij niet aan een groot open tuinen 

weekend, maar aan de mogelijkheid voor inwoners 

van Bakkeveen om eens elkaars tuin in te lopen, te 

praten over de planten die het goed doen en 

ideeën op te doen. Vaak zijn er stekjes te krijgen 

of jonge planten. Wie heeft zin om hieraan mee 

te werken?  

 

Komende weken staan in mijn tuin aan de 

Weverswal de papavers weer in bloei, een jaarlijks 

feest waar ikzelf maar ook voorbijgangers veel 

plezier aan beleven. Als je zin hebt, mag je 

gewoon de tuin inlopen en de papavers van 

dichtbij bewonderen. 

 

Kijk ook eens in de Sa! of Drachtster Courant 

welke tuinen van Groei en Bloei gratis te bezoeken 

zijn in de weekenden.  

Een heel leuk uitje in de buurt. 

 

Emy Hoogenboom (541446) 
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Voorzitter Klasien Douwsma 06 30342476 klasiendouwsma@hotmail.com 

Secretaris Evert Fokkema 06-27308165 vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

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

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

Bestuurslid Vacant   

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

  

Jeugdcommissie 

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

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

 

Wedstrijd consul:  J. van der Meulen 0516-541736 

 

 
 

Voetbalvereniging Bakkeveen 
Opgericht juni 1929 
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Cultureel rondje Bakkeveen 
 

Inmiddels is er vanuit verschillende verenigingen 

gereageerd op het initiatief om een cultureel 

rondje in Bakkeveen te organiseren. 

 

Er is een datum voor de eerste bijeenkomst 

gepland en wij hopen dat er een mooi programma 

uit voort komt. Er is nog niets over de inhoud 

bekend dus alles is nog mogelijk. 

De geplande avond is 7 juni om 20.00 uur in 

Dúnhoeke. 

 

Mocht je de eerste uitnodiging gemist hebben of 

jouw vereniging of jij persoonlijk wilt nog graag 

meedoen dan kan dat altijd. Geef dat dan wel even 

door via de mail naar geertlouwes@gmail.com 

 

Laten wij er samen een mooie activiteit van maken 

 

Geert 

 

  

mailto:geertlouwes@gmail.com
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Juni 2021, nr. 6 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

Overlijden Henk Marinus  

(26 februari 1940 – 7 mei 1921) 

 

Op vrijdag 7 mei overleed Henk Marinus. In 2014, 

enkele jaren nadat hij samen met Tjitske in 

Bakkeveen was komen wonen, is hij lid geworden 

van de redactie van Ald Bakkefean, het tijdschrift 

van de Historische Vereniging. Daarom wil ik graag 

iets vertellen over hoe we in de Historische 

Vereniging Bakkeveen met hem hebben 

samengewerkt. 

 

Hij werd geboren in Drachten, groeide op in een 

christelijk en socialistisch gezin waar de afbeelding 

van Willem Drees voor het raam hing. Na zijn 

schooltijd werkte hij enige tijd als jongste 

medewerker bij de gemeente Drachten, werkte 

onder andere als beleidsmedewerker 

personeelszaken. Zijn ambtelijke loopbaan sloot hij 

af als gemeentesecretaris in Uithoorn. 

  

Hij herinnerde zich graag de dag waarop hij 

verliefd werd op Tjitske Wiersma: 5 augustus 

1955. Het was bij het Skûtsjesilen bij de 

Veenhoop. Het begon hard te regenen, Henk had 

geen regenkleding bij zich, maar hij mocht 

schuilen onder de paraplu van Tjitske. Ze kregen 

samen – maar dat was later - twee kinderen. 

 

Na afsluiting van zijn loopbaan en de verhuizing 

met Tjitske naar Bakkeveen zette hij zijn 

bestuurlijke kennis en ervaring in als vrijwilliger. 

Dat deed hij op verschillende terreinen en in 

verschillende hoedanigheden, o.a. als voorzitter 

van de Nederlandse Bond voor vogelliefhebbers, 

als voorzitter van de Stichting Vogelasiel De 

Fûgelhelling, als bestuurslid van Voedselbank 

Opsterland en ook als penningmeester bij de 

buurtvereniging De Feart. Vanaf 2014 vormde hij 

samen met mij en met Margriet Dijkstra de 

redactie van het tijdschrift Ald Bakkefean van de 

Historische Vereniging Bakkeveen. 

 

Het was heel fijn om met hem samen te werken. 

We ontwikkelden samen manieren om 

aangeleverde bijdragen om te zetten in bijna 

foutloos gedrukte teksten. Henk was zelf ook graag 

schrijver en verteller: hij was in 2015 de 

belangrijkste auteur van het voorjaarsnummer van 

Ald Bakkefean over de executies in het Mandeveld. 

Hij was een vlotte verteller. Hij probeerde de soms 

moeilijke lange zinnen van andere auteurs in 

stukjes te hakken en voor de lezer begrijpelijk te 

maken. Hij was daarbij ook een opgewekte en 

optimistische verteller. In de zes jaar van zijn 

bondsvoorzitterschap bij de Vogels produceerde hij 

65 maandelijkse columns in het tijdschrift “Onze 

vogels” onder het motto “Hou de zonzij!”. Dat 

waren de artikelen waar alle jaren door de leden 

het meest naar werd uitgekeken. 

 

Henk hield van taal en van vertellen. Wie hem wel 

eens op verjaarsfeestjes of andere feestjes 

getroffen heeft, herinnert zich de momenten dat 

Henk opstond, een blaadje papier uit zijn zak trok 

en een column begon voor te dragen, waarin hij 

altijd weer verrassende en hilarische verhalen over 

de jarige feestvierder wist bijeen te brengen. 

Hij was ook een sneuper, een echte onderzoeker, 

die onvermoeibaar zijn eigen afstamming bleef 

onderzoeken. Hij bracht veel informatie over al 

lang overleden Marinussen boven water.  

 

Het meest was hij geboeid door een voorouder 

Marinus - ooit muntmeester in Groningen - die in 

ongenade gevallen was bij het bestuur. Die 

combinatie van een hoge functie bemachtigen en 

bij de uitoefening van dat ambt ook een beetje 

over de grenzen van het toelaatbare gaan, zo had 

hij misschien zelf ook wel het liefst geleefd. Maar 

dat heeft hij niet gedaan: hij was een echte goede, 

integere, op het vinden van oplossingen voor 

problemen gerichte ambtenaar. Zoals er gelukkig 

nog vele zijn. Hij ging ook graag op zoek naar de 

sporen van familieleden, die enige tijd in 

Veenhuizen hadden moeten doorbrengen.  

 

Henk had een opgewekte aard, en je laat je 

daardoor meeslepen, zelfs bij het schijven van dit 

“In Memoriam”. Het is alsof je een van zijn 

vrolijke, opgewekte columns zit te schrijven. Maar 

zijn plotselinge overlijden is toch een 

verschrikkelijk en plotseling verlies voor veel 

mensen die met hem geleefd en gewerkt hebben. 

Wat zullen we hem allemaal missen.  

 

Henk heeft zelf zijn best nog gedaan om dat leed 

te verzachten: er lag bij zijn overlijden al een tekst 

klaar met een mooie terugblik op zijn leven, door 

hem zelf geschreven, waarin doorklonk dat hij in 

vrede afscheid nam van het leven en van zijn 

dierbaren. Een mooie laatste column, die ook mooi 

werd voorgedragen.   

 

Fred Hoogenboom      
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Dúndelle juni 2021 
 

Beste mensen in Bakkeveen eo., 

 

Het zwembad is begin april opengegaan. Wat een 

flinke banenzwemmers, sportieve 

zwemverenigingen en stoere zwemlessers hebben 

bij ons gezwommen in deze afgelopen extreem 

koude maanden. Petje af!  

 

Het zonnetje schijnt. Letterlijk! Het is echt heerlijk 

weer en de weersvoorspellingen zijn ook hartstikke 

goed. Daarnaast heb ik bijzonder goede hoop dat 

figuurlijk eveneens de zon gaat schijnen.  

Want vanaf 5 juni worden grote stappen gezet 

richting “normaal” die weer enigszins gaat lijken op 

het oude normaal. Uiteraard met kaders als de 1,5 

meter, reservering etc. maar in ieder geval ook 

weer activiteiten op de vlakken als recreatief. Wij 

kunnen niet wachten! 

Dinsdag 1 juni krijgen wij de nieuwe zwembad- en 

horeca-protocollen vanuit de Rijksoverheid die 5 

juni. Hier passen wij Dúndelle op aan en reken er 

maar op dat het steeds leuker wordt en….  

 

Er is NU al veel plezier te beleven in Dúndelle  

Een heerlijk terras, midgetgolf en een prachtig 

zwembad. Plezier voor jong en oud! 

 

DUNDELLE  ZWEMBAD 
Alleen banenzwemmen  30 minuten per keer 

• Maandag, woensdag en vrijdag 08.00 tot 10.00 

uur  

• Dinsdag en donderdag  07.00 tot 10.00 uur 

• Maandag t/m donderdag 18.30 tot 19.30 uur 

Bovenstaande blokken hebben een tarief van € 

3,50 p.p.p.blok of een abonnement. 

 

Tijdens het recreatief zwemmen zijn er ook 

minimaal 2 banen beschikbaar voor het 

banenzwemmen. Voor deze banen kan je niet 

speciaal reserveren en betaal je een recreatief 

tarief ad € 4,60 voor of abonnement. U dient dit te 

reserveren op de website onder het kopje 

“Recreatief zwemmen”.  

 

Recreatief zwemmen  
• Maandag t/m vrijdag 14.30 tot 16.30 uur,  bij 

mooi buitenbadweer vanaf 18 graden 

• Zaterdag en zondag* 13.00 tot 15.00 uur,  

ongeacht temperatuur 

• ZOMERVAKANTIE* maandag t/m zondag 

 13.00 tot 15.00 uur,  ongeacht 

temperatuur  

*) Vanaf 22 gr. gaan we open van 13.00 tot 

16.00/17.00 uur.  

Bij tropische temperaturen verruimen wij de 

oepningstijden. 

Op officiële feestdagen hanteren wij de zondag 

openstelling. 

 

Zwemlessen 
Kijk voor de zwemlessen bij de tarieven. 
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Tarieven 
Losse en 12-baden kaarten 

• Los bad banenzwemmen 30 minuten  

€ 3,50 

• Los bad recreatief zwemmen € 4,60  

• 12 baden recreatief dagkaart € 46,00 

• Zwemles ABC en Zwemvaardigheid hele 

seizoen:  

o 3x per week, 20 weken april t/m begin 

sept.,  inclusief vrij zwemmen € 190,- *) 

o Naast zwemles een gezinsabonnement 

geeft u éénmalig € 30,- korting 

o Instroom in de zwemlesgroepen is nog 

mogelijk. 

 

Abonnementen t/m 10 

juni 

vanaf 11 

juni 

Persoonlijk abonnement €  76,-- € 89,--  

Gezinsabonn. t/m 5 pers. € 177,-- € 198,-- 

Gezinsabonn. 6e persoon €  25,-- €  25,-- 

    

 

MIDGETGOLF altijd raak 
• Midgetgolf voor 1 persoon  €  3,20 

• Midgetgolf 12 x kaart  € 32,--  

• Midgetgolf vanaf 15 personen €  2,50  pp 

• Midgetgolf + Zwembad  €  7,50 

 

HORECA  gastvrij  buiten en binnen 
Dundelle verzorgt de horeca buiten en binnen. 

Buiten hebben wij een terras voor, achter en op 

het zwembad terrein, dus overal kun je in de zon 

zitten of juist liever in de schaduw. Binnen hebben 

wij ons “grand et petit café”, een keuken voor de 

lekkere tot bijzondere eter. Laat je verrassen door 

onze gastvrijheid, heerlijke keuken en creativiteit. 

In het voorjaar en zomer zijn wij normaliter open 

van 11.00 – ongeveer 17.00 / 18.00 uur (hangt af 

van de drukte). 

 

FEESTEN  en  vergaderingen groot en 

klein 
Wil je een familiefeest, bedrijfsuitje, teambuilding, 

kinderfeestje, vergadering, reunie of iets dergelijks 

organiseren?  Buiten en/of binnen? BBQ, buffet of 

? met of zonder zwembad? Neem contact met ons 

op en dan bedenken wij samen met jou een 

onvergetelijk moment.  

 

VRAGEN en meer informatie 
• Telefonisch op 0516-541493 zijn wij  binnen 

onze openingstijden bereikbaar. 

• Per E-mail naar dundelle@optisport.nl kun je 

vragen om meer informatie. 

• Op onze website 

www.optisport.nl/dundelle vind je meer 

informatie en kun je online reserveren. 

• Volg ons op Facebook  

www.facebook.com/DundelleBakkeveen 

en je wordt continu geïnformeerd over 

activiteiten en veranderingen. 

 

Let op: het is nog niet exact bekend wat de corona-regels zijn per 5 juni. Kijk daarvoor op 

onze website www.optisport.nl/dundelle. Daar staat of er ook weer gedoucht kan worden, 

terras op zwembadterrein weer open is, hoeveel mensen er tegelijkertijd in de baden mogen, 

of je nog steeds moet reserveren, wat de terras regels zijn en hoeveel mensen binnen mogen 

zitten, etc.   

mailto:dundelle@optisport.nl
http://www.optisport.nl/dundelle
https://www.facebook.com/DundelleBakkeveen
http://www.optisport.nl/dundelle
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Nieuws van De Twakamp 
 

Open tuinavonden 
Elke laatste donderdag van de maand (24 juni; 29 

juli; 26 augustus 2021) is er de mogelijkheid om 

de tuinen van de Twakamp te bewonderen en 

vragen te stellen. Vaak liggen er dan ook in de 

“verkoopkraam” de nodige producten, vers uit de 

tuin. 

Ben je enthousiast over het tuinieren en wil je ook 

graag op deze mooie plek een moestuin? Er is 

weer de mogelijkheid om je in te schrijven om 

voor het seizoen 2022 een perceel van 25 of 50 m2 

te bemachtigen.  

Afgelopen week was het, door de regen, weer om 

met een goed boek binnen te zitten. Toch ben ik 

vandaag, met mooi (tuin)weer, naar de bieb 

gegaan. Dit keer voor zaden voor de volkstuin. 

  

Wat is een zadenbibliotheek? 

Dit is een plek waar je zaden kosteloos kunt lenen 

en ruilen. Er zijn in Friesland 18 locaties! Elke 

locatie heeft collectie zaden van groenten, kruiden 

en bloemen. De zadencollectie is op elke locatie 

anders. Dit hangt af van wat er weer wordt 

ingeleverd. 

De hele collectie bestaat uit de zaden die zijn 

verzameld in de Perma-tuin Joure, van leners die 

zaden terugbrengen, zaden die andere tuiniers 

hebben ingebracht van hun tuinen. Ook zijn er 

soms restanten van overgebleven biologische 

zaden van bedrijven. 

 

 
 

Zo geven we meer mensen de mogelijkheid 

makkelijk en kosteloos aan zaad te komen. Zaden 

zijn een bron van leven en maken gezond en 

lekker eten mogelijk. Er is nu nog maar een 

beperkte groep (volks)tuinders die beschikken over 

hun eigen zaden, die het juist op hun tuin goed 

doen. Vroeger was dit heel gewoon en werd er veel 

onderling geruild. 

 

Wereldwijd claimen steeds meer bedrijven het 

patent op diverse zaden. Deze claims betekenen 

dat zij rassen gemanipuleerd hebben en dat die 

niet meer vrij verspreid mogen worden. Wij 

vinden dat zaden van de Natuur zijn en 

dus van iedereen.  
 

De locaties in onze gemeente zijn: 

• Beetsterzwaag 

Openingstijden: ma tm vrij. van 9.30 – 15.30 

uur. Talant, Zadenbieb in de kas, De wissel 1, 

9244 EW Beetsterzwaag 

• Gorredijk 

Zelfbediening tijdens openingstijden. 

Bibliotheek, Schansburg 1, 8401RX Gorredijk 

Maar ook in: 

• Drachten 

Passiflora de Akkers 5, 9204 WE Drachten 

• Oosterwolde,  

Zelfbediening tijdens openingstijden 

bibliotheek, Quadoelenweg 29 b, 8431LN 

Oosterwolde 

Via de zadenbibliotheek: 

• Krijgen meer mensen veel verschillende 

biologische- , gif- en gentechvrije zaden. 

• Bouwen we met elkaar aan een zadencollectie 

waarvan bekend is op welke tuingrond zij goed 

groeien en die ook lekker smaken. 

• Delen we kennis en tuinervaringen. 

 

Zaden ruilen en doneren 

Door het lenen, ruilen en doneren van zaden 

ontstaat een steeds grotere collectie. Kom langs en 

ruil of doneer een deel aan de bibliotheek. In de 

zadenbieb zijn vast zaden van planten die jij wel 

wilt zien bloeien en groeien. Een bezoekje aan een 

zadenbibliotheek is zeker de moeite waard. 

 

Meer informatie is te vinden op de facebookpagina 

van zadenbibliotheek Fryslân en op de website:  

roeach.com › Zadenbibliotheek – Roeach  

 

Gerard Hommema, De Twakamp

  

https://www.bzof.nl/openingstijden-bzof/detail.199446.html/bibliotheek-gorredijk/
https://www.bzof.nl/openingstijden-bzof/detail.199449.html/bibliotheek-oosterwolde/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji25HQ4-zwAhVLBWMBHSZLDuUQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Froeach.com%2Fzadenbibliotheeknederland%2F&usg=AOvVaw3-jBqwpE6xbcePlDRp_PKL
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji25HQ4-zwAhVLBWMBHSZLDuUQFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Froeach.com%2Fzadenbibliotheeknederland%2F&usg=AOvVaw3-jBqwpE6xbcePlDRp_PKL
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Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Datum Tijd Voorganger Locatie 

Zo 6 juni 9:30 Ds. Jak Verwaal Online dienst vanuit De Mande Bakkeveen 

Zo 13 juni 9:30 Ds. L.Westra, Lollum, Friese dienst Online dienst vanuit St. Piter Ureterp 

Zo 20 juni 9:30 Dhr.v. Halsema, Kampen Online dienst vanuit De Mande Bakkeveen 

Zo 27 juni 9:30 Ds. Jak Verwaal Online dienst vanuit St. Piter Ureterp 

Zo 4 juli 9:30 Ds. Jak Verwaal Online dienst vanuit De Mande Bakkeveen 

Zo 11 juli 9:30 ds. J. Goorhuis, Smalle EE Online dienst vanuit St. Piter Ureterp 

Zo 18 juli 9:30 Bijzondere dienst Online dienst vanuit De Mande Bakkeveen 

Zo 25 juli 10:00 Duindienst Achter zwembad Dúndelle 

Zo 1 aug 9:30 kap. Jeroen Herben, Leger des Heils Online dienst vanuit De Mande Bakkeveen 

Zo 8 aug 10:00 Duindienst Achter zwembad Dúndelle  

Zo 15 aug 9:30 Friese dienst Online dienst vanuit De Mande Bakkeveen 

Zo 22 aug 9:30 Ds. Jak Verwaal Online dienst vanuit St. Piter Ureterp 

Zo 29 aug 9:30 Ds. Jak Verwaal Online dienst vanuit De Mande Bakkeveen 

Zo 5 sep 9:30 Ds. Jak Verwaal, startzondag De Mande Bakkeveen 

 

De onlinediensten zijn te volgen via onze website www.itkeningsfjild.nl 
 

Elke donderdagochtend in Dúnhoeke 
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Teatergroep SIEL spilet 

In frou mei behoeften 
yn Sigerswâld 

 

Sûnt it begjin fan dit jier is de nije teatergroep 

SIEL yn lytse setting oan it repetearjen mei in nije 

Fryske komeedzje. It stik hjit In frou mei 

behoeften.  

 

De oarspronklik Flaamske komeedzje is skreaun 

troch John Vermeulen. De Fryske oersetting is fan 

Sietse Bouma út Bakkefean. Tegearre mei Elske 

Klooster út Sigerswâld hat hy de teatergroep SIEL 

oprjochte.  

 

It twatal is fan miening, dat der wer wat reuring op 

it teaterflak plakfine moat. En dat kin no al as je in 

stik spylje mei in net al te grutte besetting. 

 

Op 18 juny sil de premjêre neffens de dan jildige 

Corona-maatregels om 20.00 spile wurde yn it 

doarpshûs fan Sigerswâld. Sa as it no liket meie 

der 30 taskôgers oanwêzich wêze. 

 

 

 

De ynhâld fan it stik  

Luuk en Janneke binne al in moai skoft troud.  Sy 

is in notarisdochter dy ‘t nea oan it wurk west hat, 

hy is in stedsamtner dy ‘t de measte promoasjes 

oan syn noas foarby gean liet. Der sit wat slitaazje 

oan harren houlik. Se fermeitsje mekoar oerdei 

foar it grutste part troch mekoar de hûd op 

sinistyske wize fol te skellen. Janneke besiket de 

flam yn harren seksuele relaasje wer wat op te 

lôgjen. Mar dit hat ta gefolgen, dat der brike 

situaasjes ûnsteane, dy ‘t beide net ferwachtsje.   

 

Ynfo oer teatergroep SIEL en kaartferkeap: 

 

Foar mear ynfo hâldt ûs facebook side yn de 

gaten; iepenloftspul Sigerswâld 

Fanôf 1 juny kinne jim kaarten reservearje by 

Hannie 06 23805598 

Teatergroep SIEL wol ek wol fuort te spyljen. 

 

Oant sjen,  Sietse en Elske 
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Slaap Slimmer            

Deel 3 
 

Goed slapen is een van de pijlers uit het 

programma van Bloeizone 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. 

 

Kalmeer je innerlijke onrust 

Veel mensen springen in bed en denken dan na 

over het wanneer, waar, wie, waarom, wat en hoe 

van hun leven terwijl ze willen slapen. 

Deskundigen schatten dat we meer dan 50.000 

gedachten per dag hebben. Het innerlijke gebabbel 

dat je ervaart, is het resultaat van de stress en 

drukte van de dag. Een belangrijk hulpmiddel dat 

je helpt bufferen als er stress op je afkomt is 

meditatie. Tegenwoordig is meer dan 80 procent 

van de doktersbezoeken bestemd voor stress 

gerelateerde ziekten. 

Stress verlagen staat bovenaan de lijst met 

redenen waarom mensen aan een meditatie 

beginnen. Met mediteren verbeter je ook je 

prestaties en je geheugen en het kan helpen bij 

het verminderen en voorkomen van lichamelijke en 

geestelijke aandoeningen. Het uitvoeren van 

ontspanningstechnieken overdag kan helpen om de 

slaap 's nachts te verbeteren." Kortom ga voor van 

de winst van meditatie. 

  

Surf op de juiste hersengolf 

Onze hersenen werken op hersengolffrequenties. 

Dit zijn kleine elektrische stroompjes die meetbaar 

zijn via het aantal golven per seconde. 

Hersengolven worden uitgedrukt in Herz (Hz). Elk 

van deze hersengolffrequenties heeft zijn eigen 

hersenactiviteit en bewustzijnsstaat. De 

hersengolven worden hoger naarmate de aandacht 

meer naar buiten is gericht. 

  

Hersengolffrequenties  

• BETA  14 - 38 Hz 

Wakker, normaal alert bewustzijn. U bevindt 

zich waarschijnlijk in een "beta-staat" terwijl u 

dit nu aan het lezen bent. Bij stress en 

spanning produceer je teveel Beta golven 

terwijl er weinig andere hersengolven 

aanwezig zijn. Dit is een oncomfortabele staat 

van zijn en het verstoort je gezondheid  

• ALPHA 9-13 Hz 

Relax, kalm, helder, niet nadenkend. Wanneer 

u echt ontspannen bent, golven uw hersenen 

van de alertheid van bètagolven naar de 

zachte golven van alfa. De 'alfa-toestand is 

waar meditatie begint, en het is een hersengolf 

die je verbeeldingskracht, visualisatie, 

geheugen, leren en  concentratie verhoogt. Het 

is de poort naar het onderbewustzijn en het 

programmeren van je 

denken. 

• THETA 4-8 Hz 

Theta-hersengolven zijn aanwezig tijdens diepe 

meditatie en lichte slaap, inclusief de 

belangrijke REM-droomtoestand. Dit is het 

domein van je onderbewustzijn 

• DELTA 1-4 Hz 

Diepe, droomloze slaap. De deltatoestand is 

cruciaal voor de genezingsprocessen van het 

lichaam. Veel van onze lichaamsopbouw en 

genezing vindt plaats in deze 

hersengolftoestand, waarin voldoende diepe 

slaap essentieel is voor ons voortbestaan. 

 

Ontspan je brein 

Met mediteren leer je bepaalde hersengolven te 

beheersen. De structuur van je hersenengebieden 

die verband houden met aandacht wordt verdikt.  

Hierdoor verbetert je lichamelijke gezondheid maar 

ook je prestaties, productiviteit, geheugen en 

focus.  Onze manier van ademhalen biedt een 

sleutel. 

 

Ademhalingstechniek om het brein tot rust te 

brengen 

We hebben een automatische piloot die onze 

ademhaling bedient, maar op elk moment kunnen 

we erin springen en de controle pakken. We 

kunnen de ademhaling ondiep, sneller, langzamer, 

etc maken. We kunnen onze ademhaling bewust 

beheersen. Korte, oppervlakkige ademhalingen zijn 

verbonden met inspanning, stress en angst. Diepe, 

ritmische ademhalingen zijn verbonden met 

ontspanning, controle en rust. Wat er ook om je 

heen gebeurt en wat je misschien als stress 

ervaart, je hebt zelf het vermogen om te bepalen 

hoe je reageert, en je kunt altijd de controle 

terugnemen als je daarvoor kiest. Adem diep in, 

ontspan en onthoud hoe krachtig je bent om je 

toestand te veranderen. 
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Tips hieronder om je lichaam en geest te 

helpen om tot rust te komen   

 

1. TIP 1  

Een van de beste tijden voor meditatie is 

wanneer je al dicht bij de alfa- en theta-

hersengolven bent. Dit is bij het wakker 

worden en ‘s avonds vlak voordat u naar bed 

gaat. Je creëert een bewust pad naar 

ontspanning, een buffer tegen stress en een 

diep gevoel van aanwezigheid waardoor je 's 

avonds beter kunt slapen. Vijf tot tien minuten 

om de dag te beginnen, heeft een positief 

effect op uw energie, focus en vermogen om 

slimmer te slapen. 

 

2. TIP  2  

Gebruik geleide meditaties (zoek op YouTube 

naar geleide ochtend /avond meditaties) van 5 

of 10 minuten om je te helpen wennen 

wanneer je net begint. 

3. TIP  3 

Als je een eenvoudige meditatie / mindfulness-

oefening wilt gebruiken om je te helpen in 

slaap te vallen terwijl je in bed ligt, probeer 

dan dit:  

• Ga rustig op je rug liggen met een 

comfortabel kussen om je hoofd te 

ondersteunen als je dat nodig hebt.  

• Haal diep en rustig adem via de buik, deze 

houdt je 5 seconden vast waarna je rustig 

uitademt.  

• Je blijft dit herhalen totdat je je vanzelf 

rustiger voelt worden. Het kan helpen om te 

visualiseren hoe de lucht bij het inademen 

tot in je tenen komt, de volgende 

ademhaling visualiseer je hoe de lucht tot je 

voetzolen komt, dan je voeten en dan je 

enkels.  

• Op youtube kan je bijvoorbeeld de bodyscan 

vinden die je hier doorheen leidt. 

 

4. TIP  4 

Mediteren is een 

techniek die helpt om de 

controle over je lichaam 

en geest te verbeteren. 

Doordat het de 

constante toevoer aan 

gedachten en impulsen vertraagt, word je 

rustiger in je hoofd. Dit kan je helpen om je 

concentratievermogen te verhogen of tot rust 

te komen. Wees niet verontrust als het in het 

begin moeilijk voelt om te beginnen met 

mediteren. Net als met alles in het leven word 

je er beter in zodra je het vaker doet. 

 

5. TIP  5   

Als je gewoon in bed kunt liggen, ontspannen 

kunt blijven en positieve gedachten kunt 

hebben, doe dat en blijf in bed. Als je echter 

geïrriteerd en gefrustreerd raakt, geef jezelf 

dan toestemming om uit bed te komen en 

bijvoorbeeld op te schrijven waar je aan denkt 

zodat je ruimte in je hoofd krijgt. Je kunt ook 

iets lezen om uw gedachten te verzetten (met 

zo weinig mogelijk verlichting om het 

actiehormoon cortisol niet te stimuleren). Het 

kan zijn dat u tijdens het lezen weer slaperig 

wordt.  

  

Onderneem actie om de meditatie te 

ontdekken die voor jou werkt.  

De gezondheidsvoordelen zijn groot, en 

het duurt maar een paar minuten per 

dag.  

 
Annemarie Bongers 

 

De linkjes naar de YouTube filmpjes: 
• www.youtube.com/watch?v=H5P2zxzd0Bw&ab 

• www.youtube.com/watch?v=RpHrpFy37l8 

 

 

Bloeizone Beauty Tips (BBT) 
 

Voor het zomerreces van de Slúswachter 

hebben we Doutzen nog even om haar beste 

tips gevraagd zodat u niet in een gat valt en 

toch verstandig bezig kunt blijven. 

  

1) Neem wat vaker een koude douch. De 

temperatuur went snel. Je krijgt hierdoor een 

adrenaline kick en daardoor voel je beter. De 

bloeddoorstroming in je lichaam wordt 

gestimuleerd, je huid knapt er vanop en je 

bent snel droog. Met warm water en zeep veeg 

je al het gezonde huidvet weg.  

2) Droog je af met een ruwe handdoek (zonder 

wasverzachter). Met een ruwe handdoek kun 

je je lichaam heerlijk masseren en het maakt 

je huid sterker. 

3) Gebruik een dagcrème/ lotion of olie voor je 

gezicht. De rest hoeft niet in de was. Dat doet 

het lichaam zelf. 

4) Gebruik een deodorantroller zonder aluminium 

chloride; dit is belangrijk voor een gezonde 

hormoonbalans. Koop biologische 

schoonheidsproducten. Ja het is wel wat 

duurder maar je lichaam is het waard.  

5) Mediteren is belangrijk om te ontspannen en 

geestelijk sterk te blijven.  

6) Beweeg iedere dag. 

  

Zo kun je prima je werk blijven doen en voor je 

gezin zorgen.         www.bakkeveen.nl/bloeizone  

http://www.youtube.com/watch?v=H5P2zxzd0Bw&ab
http://www.youtube.com/watch?v=RpHrpFy37l8
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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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Nagekomen bericht van de maand april. 

Daarna niets meer van Pearle Noir vernomen. 

Het verslagje over de maand mei is helaas niet 

binnengekomen. Wie weet hoe het met Pearle 

Noir gaat? 

 

Lieve dorpsgenoten, 

 

Mensenkinderen wat vliegt een maand snel voorbij. 

April doet wat hij wil en is alweer bijna afgelopen. 

Ook deze maand heb ik weer enkele feitjes. Op 2 

april liep ik m'n ommetje in dikke sneeuw- en 

hagelbuien. Op 5 april verscheen 

ooievaarsechtpaar nummer 2 en nestelde zich op 

een oude beuk bij het 

parkeerterrein van de Slotplaats. Bij m’n ommetje 

op 17 april hoorde ik na bijna een jaar het roepen 

van de raaf aan de bosrand van de heide van 

Duurswoude. Daarnaast doet de kakofonie van 

vogelgeluíden die je bij elke wandeling hoort je 

heel veel plezier. Bij mijn vele 

ommetjes zie ik 

bovendien heel veel reeën die 

mijn pad kruisen. Bij mijn 

wandeling langs de schaapskooi 

bij Allardsoog 

heb ik veel lol beleefd aan de 

schapen die samen met de 

lammetjes werden losgelaten. De 

ooien die hun luid mekkerende 

kroost begeleiden om de grote 

wereld te verkennen. Verderop 

aan de grens van de drie 

provinciën waren een stel 

konijnen haasje over aan het 

spelen en volop aan het genieten 

van het voorjaarszonnetje. Daarnaast doet het 

zien van die kleine lieve pony veulentjes met hun 

spillebeentjes me veel plezier. lk hoop dat jullie het 

leuk vinden om mijn ommetjes relaas te lezen. 

 

Volgende maand hoop ik jullie weer van een 

verslagje te voorzien. 

Groetend, Pearle Noir 
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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 39 

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               

 

 

Kaatsen ??  Jazeker !! 
 

Kaatsen is een buitensport en kan zonder 

belemmeringen worden beoefend. 

• Elke dinsdagavond in Drachten op de 

sportvelden aan de Sportlaan bij “kv 

Drachten” 

• Elke woensdagavond in Ureterp op sportveld 

de “Griene Greide” bij “kv op it fuottenein” 

• Elke maand is er een toernooi met 

omliggende dorpen / kaatsverenigingen. 

 

Wilt u meedoen / kijken / oefenen / een clinic ? 

Informatie bij Tjipke Okkema (tel. 0627518386) 

 

 

 

Ballonvaarten 

 
De gezamenlijke ballonvaarten over Bakkeveen 

zijn dit jaar gepland op zaterdagavond 10 juli. 

Inmiddels zijn er 12 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: 

• Zaterdagochtend 5 en 19 juni 

• Zaterdagochtend 3 en 17 juli 

• Zaterdagochtend 21 augustus 

• Zaterdagochtend 4 en 18 september 

• Daarna in oktober en november elke 

zaterdagochtend geopend. 

 

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 
 

De persconferentie van Rutte en De Jonge gaf 

helderheid. Evenementen, waaronder braderiën, 

mogen vanaf 30 juni. Natuurlijk onder 

voorbehoud van tegenslagen.  

 

De kans dat bezoekers en standhouders 

toegangstesten moeten doen is vrijwel nihil: de 

wet die dat regelt geeft aan dat het voor 

doorstroomlokaties (zoals een vlooienmarkt) niet 

hoeft. Dan worden de regels waarschijnlijk weer 

net zoals tijdens de 4 markten van 2020: 

reserveren door standhouders en de rijen stands 

5 meter uitelkaar zodat vrijwel iedereen zich 

gaat houden aan de looprichting en contacten 

daarmee zoveel mogelijk vermeden worden.  

Eerste markt zou dan 3 juli zijn en dan 2x per 

maand tot begin november. 

Meer info en reserveren: 

www.bakkeveen.nl/markt 

 

Zomervakantie 
 

De Slúswachter heeft nu zomervakantie. 

Ondanks alle corona-beperkingen hebben we dit 

seizoen (vanaf sept 2020) alle maanden een 

papieren versie uit kunnen brengen die onder 

corona-proof omstandigheden is gemaakt. 

Dank daarvoor aan alle vrijwilligers ! 

Uiterlijk vrijdag 27 augustus dient de kopij voor 

het september-nummer weer worden 

ingeleverd. 

Maar voordat het zover is: iedereen een goede 

en gezonde vakantie toegewenst ! 

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  

Ca 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 wat 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 


