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Jaargang 13 nr. 9  

 

     September 2021 

Geslaagde open dag op 8-tal boerenbedrijven in Bakkeveen-

Siegerswoude op zaterdag 28 augustus. 
250 Deelnemers die een route van ruim 20 km aflegden (fietsroute).  
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300 
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De Slûswachter 
 

We zijn er weer. De eerste uitgave na de 

Zomervakantie. Nou ja zomer? Is de temperatuur 

wel eens boven de 25 graden geweest? Jazeker. 

Lang geleden op donderdag 17 juni. Daarna veelal 

rond of iets boven de 20 graden.  

De natste dag deze zomer was zondagochtend 25 

juli met tussen de 50 en 70 mm regen. In de 3 

zomermaanden is er rond de 350 mm regen 

gevallen: veel natter dan bijv 2018 en 2019 toen 

er in dezelfde periode minder dan 150 mm viel.  

 

 

Het andere actuele onderwerp is corona. We 

kunnen en mogen weer meer. Maar helaas heeft 

niet iedereen zich laten vaccineren en daardoor 

blijft de bezetting van de ziekenhuizen te hoog en 

kan nog niet alles. Jammer dat niet iedereen 

meedoet met vaccineren, dan zouden we al een 

stap verder zijn geweest.   

 

Voor je ligt een redelijke volle Slúswachter met 

weer een groot aantal activiteiten waar je aan deel 

kunt nemen! Veel leesplezier. 

Jan van Dalen 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 1 sep Vrouwen van Nu: Koffieochtend. Dúndelle, 10 uur 16 

Wo 1 sep Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 23 

Wo 1 sep Bundelen Slúswachter voetbalkantine, 19 uur --- 

Za 4 sep Vlooienmarkt, 7-13 uur 58 

Zo 5 sep Voetbal: Bekerwedstrijd Groen-Geel  -  VV Bakkeveen (uitwedstrijd) Web 

Zo 5 sep Laatste dag “zwembad open” in 2021 web 

Di 7 sep Gezond Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur (elke week) 36 

Wo 8 sep Soos 55+.  Uitstapje naar Legomuseum. Vertrek Ankerplak, 13:30 uur --- 

Za 11 sep Ringsteken in Waskemeer, terrein aan Leidyk. Aanvang 14 uur 42 

Za 11 sep Tennisvereniging Dúndelle: Algemene Ledenvergadering. Kantine, 16 uur 47 

Zo 12 sep Voetbal: Bekerwedstrijd VV Bakkeveen – Forward (thuiswedstrijd) Web 

Ma 13 sep Start Teken- & schildercursus van Ciska Beukema. Dúnhoeke, 19:15 uur 18 

Wo 15 sep Energie coöperatie: Ledenvergadering.  Dúndelle, 19:30 uur  43 

Do 16 sep Vrouwen van Nu: “Wensambulance”.  Dúndelle, 19:45 uur 16 

Vr 17 sep Filmhuis: Maandfilm. Dúndelle, 20 uur (eventueel ook zaterdagavond) 41 

Za 18 sep Vlooienmarkt, 7-13 uur 58 

Zo 19 sep Voetbal: Bekerwedstrijd VV Bakkeveen – VVK (thuiswedstrijd) Web 

Do 23 sep Dúnsjongers. Start oefenavonden. Dúndelle, 20 uur (bijna elke week) 58 

Vr 24 sep Atelier Natoer: start Schildercursus.  10-12:30 uur  50 

Ma 27 sep Gymnastiek ver. Kwiek: start peuter-/kleutergym.  Gymzaal, 15 uur 17 

Di 28 sep Oude foto’s bekijken.  Dúnhoeke, 13:30 uur 53 

Do 30 sep Laatste dag inzenden kopij Slúswachter maand oktober --- 

Do 30 sep Laatste dag inzenden enquête over landgoed De Slotplaats 33 

Za 2 okt Vlooienmarkt, 7-13 uur 58 

Za 2 okt Bloeizone: Fittesten. Nadere info nog onbekend. 55 

Zo 3 okt Slotplaats: Oerrrr dag. Slotplaats, 10 uur 53 

Zo 3 okt Filmhuis: Zondagmiddagfilm. Dúndelle, 15 uur 41 

Wo 6 okt Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 23 

Wo 6 okt Bundelen Slúswachter voetbalkantine, 19 uur --- 

Vr 8 okt Start Groene Tour.  Basisscholen, 14 uur 38 

Za 9, Zo 10 okt Expositie schilderijen in Schaapskooi Tsjerkewal 31 14 

Wo 13 okt Soos 55+: Bingo.  Dúndelle, 14 uur --- 

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 

 
De zomervakantie zit er voor de meesten weer op. 

Net als vorig jaar weer een vakantie die toch nog 

grotendeels in het teken van Corona stond. Het 

blijft spannend hoe dit de komende tijd gaat 

uitpakken, in ieder geval zijn we nog niet van het 

virus af. Maar door de vele vaccinaties wordt het 

afgeremd en is de druk op de zorg verminderd.  

 

Hoe dan ook, we proberen zoveel mogelijk de 

draad weer op te pakken van voor de Corona, en 

we moeten maar zien wat er mogelijk is.  

In september hebben we onze eerste PB 

vergadering van dit seizoen. We kijken met name 

of het nog mogelijk is om een Algemene Leden 

Vergadering te houden in 2021. Dan kunnen we 

ook de nieuwe bestuursleden officieel benoemen en 

afscheid nemen van onze aftredende 

bestuursleden. Verder is de kascontrole en 

verantwoording afleggen over onze financiën en 

activiteiten aan onze leden dan ook weer mogelijk. 

 

Nieuwe projecten. 

Om de vaart erin te houden en om ons niet te 

vervelen willen we weer een aantal nieuwe 

projecten opstarten. Het bestuur denkt hierbij aan:  

1. Seniorenwoningen op de plek van één van 

de scholen. Hiervoor zijn we in afwachting van 

wat de beide scholen gaan doen met 

betrekking tot nieuwbouw en samenwerking. 

We wachten met belangstelling nadere 

informatie hierover af. Als er 1 schoolgebouw 

komt, zou dat ruimte opleveren om op die plek 

nieuwbouw van seniorenwoningen te plegen. 

We hebben dit al bij de gemeente aangekaart 

en hebben gevraagd of er vast op vooruit 

gelopen kan worden wat betreft aanpassing 

van het bestemmingsplan. We hebben nog 

geen groen licht ontvangen, maar het lijkt niet 

helemaal kansloos. Daarbij speelt de hoge 

woningnood ons misschien positief in de kaart. 

2. Behoud van een gymnastieklokaal. Dit 

hangt ook samen met de bouw van de scholen. 

We hebben ons nog niet neergelegd bij het 

verdwijnen van het gymnastieklokaal als dit 

gebouw wordt afgekeurd. We blijven streven 

naar het behoud van op zijn minst een 

gymnastieklokaal. We weten dat de exploitatie 

van zoiets het grote knelpunt is. Daarom zijn 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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alle activiteiten die in dit lokaal plaatsvinden 

bijzonder gewenst. Zo laten we zien dat we 

zo’n accommodatie verdienen.  

3. Fietspaden aanleggen richting Drenthe en 

Groningen. 

Dit is nu nog een vrij ‘wit’ gebied. We willen 

het fietspadennet uitbreiden richting 

Zevenhuizen, Norg, Veenhuizen en Appelscha. 

Hiervoor zullen grotere verbanden moeten 

worden opgezet, omdat het over onze 

gemeente- en provinciegrenzen gaat. Maar het 

lijkt ons een goede zaak om hier nu al oog voor 

te hebben en dit goed in de gaten te houden 

zodra er zich mogelijkheden voordoen.  

 

Lekker Dichtbij. 

Op initiatief van Geert Louwes heeft een groep 

mensen de koppen bij elkaar gestoken om een 

culturele middag voor Bakkeveen te organiseren. 

In korte tijd is er een programma in elkaar gezet 

dat er aantrekkelijk uitziet. Groepen deelnemers 

zwermen uit over Bakkeveen en krijgen op 

verschillende plekken verrassende culturele 

activiteiten te zien of uit te voeren. Op het moment 

dat ik dit schrijf moet het evenement nog 

plaatsvinden, maar Bakkeveen kennende wordt dit 

weer een gezellige middag. Als het een succes 

wordt, zal dit volgend jaar herhaald worden en 

verder uitgebouwd worden.  

 

ZomerActiviteiten in het zwembad. 

Ondanks dat het weer een normale Hollandse 

zomer was met zon én regen, hebben velen de weg 

naar ons buitenbad weten te vinden. Wat zijn we 

blij dat dit bad voor ons dorp behouden is 

gebleven. De laatste weken van de zomervakantie 

zijn er nog allerlei leuke activiteiten voor de jeugd 

georganiseerd. Met als klap op de vuurpijl komt er 

nog een kampeernacht in het zwembad. 

Spannend!!!! Zwemmen, spelen en blijven slapen 

in je eigen zwembad. Wat een leuk initiatief. Er zijn 

dan ook al veel aanmeldingen binnengekomen.  

 

 

Speeltuin It Kampke en nieuw wandelpad. 

In juni waren burgemeester en wethouder vanwege 

NL Doet op bezoek in de Speeltuin It Kampke. De 

ouders en vrijwilligers hebben toen gevraagd of het 

mogelijk was om het trottoir door te trekken vanaf 

Aylvalan. Zo kunnen de kinderen over de stoep 

naar de speeltuin lopen. B&W hebben deze vraag 

meegenomen naar het gemeentehuis. Tot 

blijdschap van de ouders is erin toegestemd om 

een eenvoudig wandelpad aan te leggen. De 

toplaag wordt hard en dus kun je er ook met een 

kinderwagen overheen. Een soort olifantpaadje 

maar dan legaal. Als er nieuwe woningen gebouwd 

worden aan Aylvalan en duidelijk wordt hoe e.e.a. 

er aldaar komt uit te zien, krijgt dit paadje opnieuw 

aandacht. 

 

Hardrijders, wilt u de 30 km binnen de 

bebouwde kom aanhouden?  

Dan een dringende vraag van onze inwoners. 

Een probleem dat heel hardnekkig is, maar dat we 

toch weer onder uw aandacht willen brengen. UIt 

diverse delen van ons dorp krijgen we voortdurend 

klachten over mensen die veel te hard rijden in de 

bebouwde kom. Het gaat dan niet alleen om de 

doorgaande wegen, maar ook in hofjes en buurten 

wordt het gaspedaal diep ingetrapt. Men heeft 

geconstateerd dat het meestal het eigen inwoners 

betreft die de route uit hun hoofd kennen en dan 

vergeten dat er ook nog zoiets als een 30 km zone 

bestaat. 

 

BENT U NOG GEEN LID 

VAN PLAATSELIJK 

BELANG EN WILT U DAT 

WEL GRAAG WORDEN?  

Dan vindt u op 

www.bakkeveen.nl/pb 

een 

aanmeldingsformulier. Om de prijs hoeft u het 

niet te laten, die is slechts €7,50 per jaar.  

Jannie Tjassing
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                bloematelier & woondecoratie 
     
      *  Woonaccessoires & Cadeau-artikelen 
      *  Bloemen, Planten & Potterie 
      *  Gelegenheid-en Bruidswerk 
      *  Rouwwerk (altijd bereikbaar) 

       *  Workshops van het seizoen 
 

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

 

  Er staat al een mooi 

   

          in onze winkel en er komt steeds meer!  
 

  Binnenkort:            

                                           
               voor de herfst en de kerst  

                                     Hou onze FB-pagina in de gaten 
   
  
  DHL 
  Service Point 
  alleen in- en 

  uitleveren 
  
  gecertificeerde 
  Duurzame 
  Bloemist  

  

http://www.dewylderoas.nl/
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De boerenplons 
 

Nu de vakanties voor de regio Noord-Nederland 

nagenoeg voorbij zijn en ook de zomer meer dan 

op zijn retour is, hebben we eigenlijk wel een 

zomer gehad? Zuid-Europa kreunt onder een 

verzengende hitte die veel bosbranden tot gevolg 

hebben gehad. Ook grote delen van Duitsland, 

België en Limburg getroffen zijn door extreem veel 

regenval wat voor heel veel wateroverlast heeft 

gezorgd, ben ik onderweg naar mijn bijdrage voor 

de nazomerse Slûswachter.  

 

De afspraak is wat aan de late kant omdat mijn 

gesprek partner nog tot laat actief is om het 

iedereen elke dag naar de zin te maken. Aan de 

Duerswâldmerwei 19 in Bakkeveen is ruim 50 

jaar geleden Camping ‘de Ikeleane’ gestart. Ik 

ben nog iets te vroeg dus maak eerst een rondje 

over de Camping en val van de ene verbazing in de 

andere, waar ik zelf altijd een beeld had van een 

‘saaie’ camping als ik er met de auto, fiets of 

lopend langs kom en de rechte eikenlaan zie met 

helemaal aan het eind wel iets wat op een 

boerderij lijkt, kom ik als ik nu de eikenlaan afrijdt 

bij de slagboom al snel tot de ontdekking dat er 

veel meer verscholen ligt achter deze laan. 

 

Ik zie (trekker-)Chalets, comfort-, basis- en 

camperplekken, privé sanitair, B&B een 

boerenplons bestaande uit een strand met zand, 

water en ligstoelen een boerenspeelplaats die voor 

een deel overdekt is waar je de allerkleinste veilig 

kan laten spelen. Een kinderboerderij, er staan ook 

skelters waar je over een parcours kan rijden en 

‘alle dieren’ tegen komt die er zoal op een boerderij 

kunnen leven. Er is een springkussen een speelveld 

en er wordt ook nog door een animatieteam 

dagelijks allerlei activiteiten georganiseerd. 

 

Wanneer ik mij bij de receptie meld is Marjanna 

nog druk de laatste dingen voor deze dag aan het 

afhandelen en worden we in het begin van het 

gesprek nog regelmatig onderbroken wanneer een 

van de campinggasten nog iets komt vragen, dan 

is het inmiddels ruim na 9 uur in de avond.  

 

Marjanna (53) geboren in Wijnjewoude en Theun 

(55), geboren in Bakkeveen Kiers hebben in 2005 

de camping overgenomen, dat lag niet in de 

planning. Marjanna werkte in de zorg en Theun in  

Luchtfoto van De Ikeleane vanaf de achterzijde. Foto is van enkele jaren geleden 
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het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Naast 

hun dagelijks werk en woonachtig in Wijnjewoude 

hadden Marjanna en Theun ook de opvoeding van 

dochter Laura (nu 23) en zoon Robin (nu 21), maar 

in 2005 kwam de ‘ommezwaai’ naar het 

overnemen van de ‘Camping De Ikeleane’.  

 

Marjanna en Theun hebben daar nu terugkijkend 

nooit spijt van gehad, maar het was zeker niet 

zomaar een gemakkelijke overstap. De kinderen 

waren nog heel klein en lieten hun vriendjes en 

vriendinnetjes achter in Wijnjewoude, het had ook 

tot gevolg dat Marjanna haar zo geliefde 

Wijnjewoude moest verlaten. De ouders van Theun 

wonen nu in hun huis in Wijnjewoude. Theun runt 

de compleet nieuw ge-/verbouwde snackbar en 

restaurant op de camping en sluit ook af en toe 

aan bij het gesprek.  

 

‘Pake en Beppe zijn het boerenbedrijf op deze plek 

gestart en waren voor hun tijd een redelijk groot 

boerenbedrijf, meer dan 120 melkkoeien hadden ze 

en daarnaast ook kleinvee’. Het land rondom de 

boerderij was van de Familie Hepkema waarbij de 

naam Mindert Hepkema voor veel Friezen bekend 

in de oren zal klinken. Hij was namelijk een van de 

initiatiefnemers van de oprichting van de 

Elfstedenvereniging, die tot doel had om jaarlijks 

een Elfstedentocht te kunnen organiseren.  

 

Vanaf 1969 start Beppe Kiers officieel met de 

camping en noemt deze ‘De Ikeleane’. Zomers 

worden er wat stallen omgebouwd om 

campinggasten te kunnen ontvangen en ze van de 

mooie omgeving te kunnen laten genieten. In 1976 

wordt het land definitief van de nazaten van 

Mindert Hepkema gekocht en breidt de camping 

ook steeds meer uit. In 2001 wanneer de ouders 

van Theun de camping runnen wordt het 

boerenbedrijf definitief gestopt en is ‘De Ikeleane’ 

alleen nog camping. 

 

Als Theun en Marjanna na rijp beraadt in 2005 

besluiten de camping over te nemen ontstaat er 

ieder jaar wel een creatief idee bij Marjanna en 

Theun om de camping met zijn tijd mee te laten 

groeien. Of het nu de Boerenplons is of de 

overdekte kinderspeelplaats. ‘Het anders gebruiken 

van de bestaande gebouwen die er al zijn’ De 

overdekte speelplaats was vroeger de schuur waar 

alle landbouwmachines in stonden. De 

boerenplons, de gierkelder leeggepompt voor zien 

van een waterzuiveringsinstallatie en het nodige 

zand en je hebt er een compleet zandstrand met 

ligstoelen voor terug’.  

 

De mooie omgeving nodigt veel campingbezoekers 

uit om er met de fiets op uit te gaan. De 3 

provinciën fiets 3-daagse die nu eind juni wordt 

georganiseerd heeft zijn oorsprong ook op de 

camping. Met een aantal omliggende campings 

organiseert Marjanna jaren geleden een 

soortgelijke fiets3daagse. Voor de gasten van de 

camping heeft ze nu een speciaal ‘fiets3daagse 

arrangement’, ’s morgens ontbijt voor de tocht, 

lunchpakket mee en bij terugkomst wordt het 3 

gangen diner ook voor ze verzorgd.  

 

De beginjaren: de camping in 1975 
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Door corona zijn er wel een aantal dingen op de 

camping veranderd. Er is een speciale Camping 

App waar alle info op staat en je ook dagelijks je 

broodjes op kan bestellen die je de volgende dag 

afgebakken vanaf half 9 kan komen halen. Privé 

sanitair op 15 kampeerplaatsen. Daarnaast is in 

2019 een start gemaakt met een grondige 

verbouwing van het snackbar- en 

restaurantgedeelte, beide volledig vernieuwd, maar 

door corona nog niet het optimale gebruik van 

kunnen maken. Het restaurant kan gebruikt 

worden voor feesten en partijen, maar ook 

vergaderingsarrangementen behoren tot de 

mogelijkheden.  

 

Wanneer je op het buitenterras van het restaurant 

zit en de zon schijnt waan je je aan de Côte d’Azur 

met uitzicht op het strand.  

 

Theun en Marjanna doen heel veel alleen en zijn 

dan ook dagelijks vroeg op en laat naar bed, maar 

met de hulp van hun dochter Laura, die 4 dagen 

mee helpt en de vriend van Laura die zijn steentje 

bijdraagt. Verder is zwager Gerrit dagelijks bezig 

met onderhoud om het iedereen zo aangenaam 

mogelijk te maken en te houden. In de snackbar 

helpt (schoon)zus Jantina elk weekend met het 

bakken van de snacks. En dan oom Eppie inmiddels 

79 jaar verzet nog zoveel werk dat die zeker niet 

vergeten mag worden te noemen.  

 

Wat betreft uitbreiding van de camping zijn er nog 

wel plannen en er blijven nog voldoende 

verbeterpunten, zeker met de vele regenval de 

afgelopen dagen ‘zijn we nog druk om het iedereen 

nog meer naar de zin te kunnen maken’.  

 

Voor hun eigen vakanties zijn Theun en Marjanna 

vooral op het naseizoen aangewezen. De laatste 

‘vaste’ gasten vertrekken per 1 november en vanaf 

1 april gaat de camping voor (vaste) gasten weer 

open. De maanden daartussen worden gebruikt 

voor onderhoud en vernieuwingen.  

 

Nadat ik nog een rondleiding door het nieuwe 

restaurant heb gehad en het terras, komt de tijd 

om mijn bezoek af te ronden, het is inmiddels al 

aardig donker geworden gelukkig heb ik licht op 

mijn fiets.  

 

Theun en Marjanna ik zal nooit meer langsrijden of 

lopen met de gedachte wat een ‘saaie camping’, 

wat hebben jullie met al jullie inzet er een 

compleet voor ieders zijn wil iets moois van 

gemaakt.  

Marjanna en Theun, dank voor de gastvrije 

ontvangst. 

 

Jos Brouwer  

De meeste recente aanwinst van dit voorjaar: Boerenplons 
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Uit de praktijk van de notaris 
 

 

 

Een levenstestament houdt het 

bedrijf gezond 
 

Het is voor iedereen goed om na te denken over 

het maken van een levenstestament, maar voor 

ondernemers in het bijzonder. Zo is er in veel 

bedrijven niets geregeld over wie het roer 

overneemt als de ondernemer-eigenaar wegvalt, 

met alle gevolgen van dien.  

 

In een levenstestament kan een ondernemer een 

persoon aanwijzen die tijdens een periode van 

ziekte of afwezigheid de belangrijke beslissingen 

neemt, zodat het bedrijf verder kan. Ook kan een 

ondernemer in dit levenstestament beschrijven wat 

de ideeën zijn voor de toekomst en kunnen er 

toezichthouders worden benoemd die controleren 

of het bedrijf wordt voortgezet op de manier die de 

ondernemer voor ogen heeft. Het is belangrijk voor 

de continuïteit van een bedrijf dat er zo’n regeling 

is. 

 

Daarnaast kan een ondernemer ook allerlei 

persoonlijke zaken regelen in het levenstestament. 

Bijvoorbeeld wie de privérekeningen beheert en de 

betalingen doet, of wie de beslissingen over 

eventuele medische behandelingen neemt. In het 

levenstestament van een ondernemer zie je vaak 

dat er twee vertrouwenspersonen worden 

benoemd: één die de onderneming tijdelijk 

overneemt en een ander die de persoonlijke zaken 

behartigt. 

 

 

Als wij een levenstestament voor een ondernemer 

maken, nemen we de hele juridische situatie van 

het bedrijf onder de loep. In sommige gevallen kan 

op een andere manier naast het levenstestament 

ook de continuïteit van het bedrijf worden 

verstevigd. Door bijvoorbeeld de aandelen te 

certificeren. En als de aandelen van de B.V. al 

gecertificeerd zijn, door een opvolgend bestuur te 

benoemen. Ook kan er een specifieke volmacht 

vanuit de onderneming worden gemaakt voor 

bepaalde ondernemingshandelingen. 

 

Wordt het bedrijf uitgeoefend in de vorm van een 

maatschap of vennootschap onder firma dan is 

belangrijk dat de maatschaps- of 

vennootschapsovereenkomst aansluit op het 

levenstestament waardoor de andere 

maten/vennoten de vertrouwenspersoon hebben te 

respecteren bij besluitvorming. Dat goed 

afstemmen is erg belangrijk maar wordt vaak niet 

goed geregeld.  

 

Ook voorsorteren op de toekomstige 

bedrijfsopvolging of verkoopplannen maakt deel uit 

van onze aanpak. Wij weten uit ervaring dat 

ondernemers graag zo veel mogelijk in één keer 

regelen.  

 

Heeft u nog geen levenstestament? Of kent u 

iemand die een levenstestament zou moeten 

maken? Wij helpen u of uw cliënt/relatie graag. 

 

uw team van  

notariële  

specialisten
 

testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | 

nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | 

huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | 

koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | 

vereniging | stichting | B.V. (oprichting en statutenwijziging)  

aandelenoverdracht
 

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis 

vraag vrijblijvend informatie en/of offerte 
www.bvwnotarissen.nl | info@bvwnotarissen.nl 

☎ 0512-512205 | Stationsweg 49, 9201 GH Drachten 
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Verrassende middag en Lekker Dichtbij 
een verslag 

 

Het doel van deze dag was om de inwoners van 

Bakkeveen weer te laten zien dat de cultuur in 

Bakkeveen nog niet geheel verdwenen is door de 

Coronapandemie. Wij hebben elkaar al ruim een 

jaar niet gezien en gesproken dus was dit een 

mooie gelegenheid om elkaar weer eens op een 

ongedwongen wijze te ontmoeten en te spreken. 

Na de eerste besprekingen zijn er vijf locaties over 

gebleven waar afwisselde activiteiten plaats 

konden vinden. 

   

Zaterdag 21 augustus was als datum uitgekozen 

om in Bakkeveen een cultureel rondje te gaan 

lopen. Het is dan altijd weer een avontuur hoe een 

dergelijke dag uit zal pakken. Ten eerste zit het 

weer mee na een periode met veel regen. Gelukkig 

waren de weergoden ons deze dag goed gezind. 

Dus aan het weer zou het niet liggen en lag het dus 

ook niet. 

 

Het is een punt hoe je de inwoners van Bakkeveen 

informeert over Lekker Dichtbij, natuurlijk zet je 

hier de website voor in en 2 keer een flyer in de 

bus moet toch in de vakantietijd mogelijk zijn om 

de informatie op de juiste plaats te krijgen.  

 

Dan is het zover en is het altijd maar weer 

afwachten wat er op een dergelijke activiteit 

afkomt, is het voor iedereen duidelijk wat er staat 

te gebeuren en wil Bakkeveen zich wel laten 

verrassen. De mensen die deze dag mee mogelijk 

wilden maken zijn er volledig voor gegaan om 

Bakkeveen ondanks een aantal Corona restricties 

tot een succes te maken. Wij als organisatie 

kunnen nu al wel vertellen dat het voor de 

deelnemers een zeer waardevolle dag is geworden. 

Dat blijkt wel uit de reacties op de site en die via 

andere kanalen tot ons kwamen. De aanwezigen en 

de vrijwilligers op de locaties hebben ten volle 

genoten van het afwisselende programma. 

 

Nadat de aanwezige deelnemer in groepen waren 

verdeeld kom het programma van start gaan. De 

groepen gingen ieder naar een locatie onder leiding 

van een gastvrouw.  

 

Voor in de duinen waren door Galerie Natoer 

schilderijlijsten neergezet en de deelnemers kregen 

allemaal een canvas schilderijdoek en mochten 

schilderen wat zij door de lijst zagen. Onder 

begeleiding van Michel, Jenneke, Ria en Roelie 

ontstonden er meest prachtige schilderijen van de 

duinen. Mocht u de resultaten van deze middag 

willen bewonderen dan kan dat op 9 en 10 oktober 

tussen 14.00 en 17.00 in de schaapskooi aan de 

Tsjerkewâl. Hierover komt later nog bericht. 

 

Leef jeugdtheater had Mr. Frank Visser 

uitgenodigd om in het conflict over de echte 

“Poppestien” tussen Bakkeveen en Bergum recht te 

spreken.  Welk dorp heeft nu de enige echte 

Poppestien van Fryslân. Afvaardigingen van de 
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plaatselijk belangen van Bakkeveen pleiten voor 

hun enige echte Poppestien en Bakkeveen heeft 

Bergum beschuldigd van het vernielen van de 

Poppestien van Bakkeveen. Gelukkig waren er 

voldoende getuigen aanwezig die e.e.a. konden 

bevestigen maar Mr. Visser had daar zo zijn twijfels 

over. De uitspraak was voor iedereen verrassend 

en Mr Visser gaf de beide plaatselijkbelangen het 

advies mee, om op zoek te gaan naar nieuwe 

bestuursleden zodat de oude koeien in de sloot 

kunnen blijven en beide dorpen dorp met een frisse 

blik verder kunnen. 

 

Het Filmhuis, onder supervisie van Sybrand, 

vertoonde in de Loods van Macadam filmpjes die 

door inwoners van Bakkeveen waren gemaakt en 

aangevuld met een aantal filmpje die gevonden 

waren op het internet. Al met al zaten hier zeer 

leuk creaties bij en het deed blijken dat er zeker 

talent is in Bakkeveen. 

 

Aan het eind van de Boskleane bij Karel en Ilse in 

de tuin stond een koets die er in de nacht 

voorafgaande aan het culturele rondje speciaal 

naar toe was gekomen. Deze koets getrokken door 

vreemde paarden met als eerste paard Elkerlyk 

(Betekenis alle mensen op aarde). Het inleidende 

verhaal van de koets werd verteld door Petra en 

daar na konden de bezoeker de koets aan de 

binnen zijde bekijken. De boodschap van de koets 

was, verander uw leefstijl. Een mooie boodschap 

die past binnen de Bloeizone van Bakkeveen. 

  

Voor het erf stond de Knuffelambulance met 

Dokter Pleister en Zuster Prik. Zij hadden een grote 

bruine teddybeer op de operatie tafel die last van 

zijn buik had. Het bleek dat de Teddybeer allerlei 

speelgoed had ingeslikt. Na een vakkundige 

ingreep van Dokter Pleister werd de Teddybeer 

verlost van deze zaken en kon gelukkig zijn weg 

weer vervolgen. 

 

Op de volkstuin de Twakamp was de Slotplaats 

aanwezig. Jouke, Jouke en Gerard leerden de 

deelnemers hoe zij groenten konden fermenteren. 

Hiervoor waren diverse soorten groente, zout water 

en glazen potjes nodig. Later op de dag zag je 

iedereen met een potje gefermenteerde groente 

langskomen.  

  

Ook werden er korte verhalen verteld door Jeanet 

en deze verhalen werden ondersteund met fluit 

muziek van Fred. Dit was zeker een leuk 

intermezzo voor deze middag. 

Ook konden de deelnemers genieten van heerlijke 

Afghaanse en Sri Lankaanse gerechten die door 

oorspronkelijke bewoners uit deze landen zijn 

bereid. Deze proeverij stond onder de bezielende 

leiding van onze kok Herman. De deelnemers 

lieten zich deze bijzondere gerechten lekker 

smaken. 

 

Op de terug weg naar de Dundelle moesten de 

pondjes er wel weer af en was er een moment van 

bewegen ingelast. Dit beweegmoment werd 

verzorgd door de Tai Chi docent Rieky. 

  

Aan het eind van de middag stond er voor alle 

deelnemers en vrijwilligers die zich allemaal 

belangeloos hebben ingezet nog een kop soep en 

een broodje klaar bij Optisport Dúndelle. Het 

afsluitende deel werd muzikaal ondersteund door 

Musiesen. 

  

De organisatie dankt alle medewerkers en vooral 

het publiek wat toch de moeite heeft genomen om 

zich te laten verrassen in ons mooie Bakkeveen.   

 

Verder gaat onze dank uit naar: De Twakamp, De 

Slotplaats, het Filmhuis, Leef Jeugdtheater, De 

kunstschilders van Galerie Natoer, SCW Dúnhoeke, 

Toneelverenging Nij Bigjin, Bloeizone Bakkeveen, 

Dúndelle, Gemeente Opsterland, Plaatselijk Belang, 

Provincie Fryslân, de Vlooienmarkt, Oliehoorn, 

Musiesen en Macadam 

 

Foto’s van deze verrassende middag kunt u vinden 

op de site van Bakkeveen: www.bakkeveen.nl/ 

Lekkerdichtbij  

Ook staat hier nog een 

korte filmische impressie 

van deze middag 

gemaakt door Studio 

Jente. 

 

Namens de organisatie 

van LekkerDichtbij 

 

Geert Louwes 

  

http://www.bakkeveen.nl/Lekkerdichtbij
http://www.bakkeveen.nl/Lekkerdichtbij
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Vrouwen van Nu 
 

Vrouwen,  

Wat een fijn nieuws we gaan weer van start, en 

wel met de koffieochtend op woensdag 1 

septembermiddag 10.00 uur in Dúndelle. Als de 

Sluswachter bij jullie in de bus valt is de 

koffieochtend alweer voor bij. 

 

Deze morgen gaan we samen foto’s bekijken die er 

de afgelopen jaren gemaakt zijn bij verschillende 

uitstapjes. Natuurlijk ook lekker bijkletsen, want 

wat hebben we dit gemist. 

 

Hopelijk kunnen we ons programma voor dit jaar 

wel gewoon doorlaten gaan, en komt er niet weer 

een kink in de kabel. 

 

Onze volgende bijeenkomst is op donderdag 16 

september om 19.45 uur in Dúndelle en komt er 

iemand die ons alles gaat vertellen over de 

wensambulance. 

 

Je bent altijd welkom om een keertje te komen op 

de ledenavond, de kosten zijn € 4,50 voor twee 

koffie/thee met wat lekkers erbij. 

 

Vrouwen van Nu 

Truus Witteveen  
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Gymnastiek vereniging Kwiek 
 

Voor de peuters en de kleuters heeft 

gymvereniging Kwiek weer een leuke reeks 

gymlessen op de planning.  

Vanaf maandagmiddag 27 september staat juf 

Dineke weer in de startblokken om de peuters en 

kleuters van 2,3,4,5 jaar een leuke gymles te 

bezorgen.  

Juf Dineke krijgt hulp van 2 meiden uit groep 8, 

Lisa en Elise, om de kinderen te helpen en 

begeleiden.  

De kosten zijn € 50,-- voor 12 lessen. Voor info en 

aanmelden: 

gymverenigingkwiek@outlook.com  

 

Ook zijn we bezig om nog iets leuks op te zetten 

voor de 6-12-jarige jeugd. Houd de site van 

Bakkeveen in de gaten voor de nieuwe informatie.  

 

Ouderengym 

Op maandagavond (van 19.00 tot 20.00) en 

dinsdagochtend (van 9.00 tot 10.00) zijn er 2 

groepen ouderengym actief.  

 

Nieuwe leden zijn welkom! U mag altijd een 

proefles meedoen en kijken of het wat voor u is.  

 

 

Peuter- / Kleutergym 

 
Met:         Juf Dineke, Lisa en Elise 

Vanaf:      27 september – 20 december 2021 

Wanneer: Maandag 15:00 – 15:45 uur 

Leeftijd:   2 - 5 jaar 

Kosten:     € 50,- voor 12 lessen 

Locatie:   Gymzaal Bakkeveen 

 

 

 

 

Info en aanmelden via:  

➢ gymverenigingkwiek@outlook.com of 

➢ tel: 06-10354481 (Laura) 

➢ Bertine Knol (moeder van Teun, Lisa, Elena en 

Jade Knol) 

➢ Laura Teeuwen (moeder van Ylse en Marit 

Sikkema) 

 

  

mailto:gymverenigingkwiek@outlook.com
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Tekenen & schilderen  

met Ciska 
 

 

Maandagavond 13 september 2021 start 

een cursus tekenen schilderen voor 

beginners en gevorderden. 

  

 

Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, 

pastel, aquarel en olieverf (zelf materiaal 

meenemen). 

 

 

Locatie: Dúnhoeke (bij Dúndelle), 

Bakkeveen 

 

Tijd 19:15 tot 21:15 

 

 

Voor informatie & opgave:  

06-29101138  

ciskabeukema@live.nl  

 
 

 

 

  

mailto:ciskabeukema@live.nl
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Vieka opent winkel in Bakkeveen!  
 

Vieka is een webshop waarin producten verkocht 

worden die gemaakt zijn door mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Graag willen we deze 

uitbreiden met nieuwe producten en ook een 

fysieke winkel. We hebben per 1 september een 

prachtig plekje bij Atelier Natoer.  

 

Op dinsdagochtend tussen 09:00-12:00 en 

zondagen tussen 13:00-17:00 is de winkel 

geopend. Op dinsdag zijn ook een aantal cliënten 

van stichting Vieka aan het werk in Atelier Natoer. 

Kom gerust een kijkje nemen! 

 

De producten maken de cliënten onder begeleiding 

van professionals. Ieder mens is uniek en zo ook 

alle prachtige processen en eindproducten. 

Iedereen krijgt de ruimte om vorm te geven aan 

zijn/haar talenten. U kunt terecht voor o.a.:  

• woonaccessoires, 

• cadeaus, 

• kaarten en 

• (houten) kinderspeelgoed.  

 

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. 

De producten die Stichting Vieka zelf maakt, zullen 

mede op basis van hergebruik en natuurlijke 

materialen geproduceerd worden. Ook kopen we 

onze materialen zoveel mogelijk in Nederland. 

Daarnaast hebben we mooie producten van andere 

dagbestedingslocaties in de winkel.   

 

We zoeken vrijwilligers die in onze winkel 

willen staan en/of willen helpen in het atelier. 

U kunt zich aanmelden bij Stichting Vieka via 

email muriel@vieka.nl of telefoon 0516- 

234900. 
 

We zien u graag een keer in onze winkel of ons 

atelier!  

 

Groeten Muriël en Binne 

www.vieka.nl 

     

mailto:muriel@vieka.nl
http://www.vieka.nl/
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Zomooi is Greatz geworden 

 

Na 7 jaar is Naomi helaas met Zomooi Huidsalon 

gestopt. Wij wensen Naomi heel veel succes in 

haar verdere loopbaan! Vanaf 20 juli is Zomooi 

Huidsalon verder gegaan als: 

 

 

 

 

Hester de Jong gaat de salon voortzetten. 

 

Geen onbekend gezicht, ze is de afgelopen 2 jaar al 

werkzaam geweest bij Zomooi Huidsalon. 

 

Hester heeft er ontzettend veel zin in en wil jullie 

van harte welkom heten. 

 

Voor afspraken kunt u vanaf nu terecht op 

www.greatzhair.nl of bel naar 0516-541063. 
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Dúndelle & TIP-infopunt tiptop beveiligd! 
 

Op dinsdag 15 juni 2021 hebben Maria de Groot 

van Optisport Recreatiecentrum Dúndelle en Jouke 

Bouius van Toeristisch Infopunt (TIP), het 

totaalconcept “Veiligheid Volgens Plan” in 

ontvangst genomen van Marcel & Maryssa 

Schuurman van Stichting Inspectie en 

Veiligheid Maatschappelijk Vastgoed (IVMV) 

   

Ieder jaar ondersteunt stichting Inspectie & 

Veiligheid Maatschappelijk Vastgoed (IVMV) 

maatschappelijke initiatieven, waarbij dit jaar TIP 

Infopunt en Optisport Recreatiecentrum Dúndelle 

met het totaal concept “Veiligheid Volgens Plan” 

totaal ontzorgd worden op het gebied van brand- & 

inbraakbeveiliging. Het pand van TIP is ook 

voorzien van een EHBO-koffer en een 

brandblusser.  

 

Hoewel Optisport met meer dan 400 vestigingen in 

Nederland en België een commercieel bedrijf is, 

heeft Dúndelle ook een duidelijke buurthuisfunctie 

in Bakkeveen. De toneelgroep, het koor, de 

Vrouwen van Nu, Soos 55+ en Bluezone fittesten 

zijn met regelmaat in Dúndelle te vinden.  

 

Daarnaast vervult Dúndelle een maatschappelijke 

functie door Stichting Vieka donderdags en vrijdags 

de ruimte te bieden. Vieka biedt en begeleidt 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 

dagbesteding en leer- werkplek gericht op horeca, 

facilitair, verpakkingswerk of groenvoorziening. Op 

deze eigen wijze kan eenieder participeren binnen 

de samenleving!  

Dúndelle is een mooie, sportieve en plezierige 

toevoeging voor Bakkeveen en omgeving. De 

horeca zal zich beetje bij beetje uitbreiden, net als 

de activiteiten in het zwembad.  

 

Gevestigd op het terrein van Dúndelle zit ook TIP 

infopunt Bakkeveen, een vrijwilligersorganisatie  

die toeristen van informatie over de omgeving 

voorziet. De vrijwilligers zijn u graag van dienst 

met kaartmateriaal, brochures, leuke ideeën voor 

een dagje uit, de verkoop van souvenirs en het 

beantwoorden van vragen.  

 

Maar TIP staat zeker ook open voor méér dan het 

geven van advies. Ze zien zichzelf als een 

verlengstuk van de ondernemingen en 

evenementen van Bakkeveen. Zo 

zitten de in de totaal bijna 100 

vrijwilligers van TIP achter heel 

wat van de activiteiten die in 

Bakkeveen worden georganiseerd! 

  

Als vrijwilligersorganisatie is TIP 

voor inkomsten vooral afhankelijk 

van donateurs, en de opbrengsten 

van hun evenementen. Ook op 

subsidie van de gemeente kan TIP 

niet rekenen. 

 

Daarom wilde Stichting IVMV deze 

groep ijverige vrijwilligers graag 

ondersteunen! Nu met een 

volledig beveiligde locatie, is TIP 

nog beter toegerust om haar werk 

voort te zetten en Bakkeveen te 

blijven opfleuren.  

 

Jouke Bouius 
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10-jarig jubileum  

Sanne de Ree Diëtist en Voedingskundige! 
 

U vraagt zich misschien af, wat doet een diëtist 

nou precies? Vaak horen we dat mensen een 

bepaald beeld hebben van diëtisten. Dat mensen 

allemaal dingen moeten en ze hun hele 

voedingspatroon moeten omgooien. Dit is zeker 

niet het geval!  

 

Wij als diëtisten begeleiden en adviseren mensen 

die hulp nodig hebben om hun voedingspatroon te 

optimaliseren. Dit kan verschillende redenen 

hebben: gewicht verliezen, gewicht aankomen, 

voedselallergie, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, 

maar ook complexere ziektebeelden als prikkelbaar 

darmsyndroom, vormen van kanker enzovoort. In 

onze praktijk zien we van alles en dat maakt ons 

werk juist zo leuk.  

 

Voeding is een onderwerp wat zich elk jaar weer 

ontwikkelt. Als diëtist moeten we dan ook altijd up-

to-date zijn. Diëtisten stoppen nooit met leren. Zo 

kunnen ze iedereen het best helpen.  

 

In onze praktijk vinden we het erg belangrijk om 

naar de individu te kijken in de begeleiding. Elk 

mens is anders en heeft dan ook een andere 

aanpak nodig. Door in het eerste gesprek in te 

gaan op hoe jouw leven eruitziet, familie, hobby’s 

etc. kunnen wij het beste een begeleiding op maat 

geven. Wat voor de één werkt, werkt niet voor de 

ander. Sanne heeft al 10 jaar haar eigen praktijk, 

dus je kan wel zeggen dat ze hier voldoende 

ervaring in heeft.  

 

Sannes’ doel met haar praktijk is vooral om zoveel 

mogelijk mensen laagdrempelig te helpen hun 

voeding te optimaliseren. Hierdoor verbetert hun 

kwaliteit van leven. Het motiveert haar enorm om 

verbetering te zien bij cliënten.  

 

Sanne de Ree Diëtist en Voedingskundige heeft 

zich gevestigd op 4 locaties. Samen met haar 

collega Deveny Tolboom doet ze de spreekuren. Op 

maandag zit Sanne in Wijnjewoude en/of Jubbega. 

Dinsdag zit Deveny in Donkerbroek. Woensdag zit 

Sanne in Jubbega en Deveny in Haulerwijk.  

 

Heeft u vragen wat betreft voeding? In het 

algemeen of bij een bepaald ziektebeeld? Neem 

dan vooral contact op, dan maken we een afspraak 

op één van onze locaties! 

 

Telefoon: 0630375766  

E-mail: info@sannederee-dietist.nl  

www.sannederee-dietist.nl  

 

*Belangrijk om te weten is dat vanuit de 

basisverzekering 3 uur vergoed wordt per jaar*. 

  

mailto:info@sannederee-dietist.nl
http://www.sannederee-dietist.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 

                                                
Openingstijden van 15.15 t/m 17.15 uur 

 

Op de volgende eerste woensdagen van de maand: 

1 Sept. 2021 

6 Okt. 2021 

3 Nov 2021 

1 Dec 2021 

5 Jan. 2022 

2 Febr 2022 

2 Maart 2022 

6 April 2022 

4 Mei 2022 

1 Juni 2022 

6 Juli 2022 

 

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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Gezellige boel op de buitenschoolse opvang 
Kidsvilla bij Recreatiecentrum “De Wâldsang” op het terrein 

 

Ouders vinden het vaak lastig om hun kinderen op 

te laten vangen door de buitenschoolse opvang. Er 

heerst nog altijd een taboe dat (werkende) ouders 

de verzorging en opvoeding niet uit handen moeten 

geven.  

 

Voor een deel van de ouders is het uitbesteden van 

de zorg voor kinderen sowieso taboe, terwijl de 

ouders die wel gebruik maken van formele opvang 

nog wel eens het gevoel hebben dat zij zich 

moeten rechtvaardigen. Het kan een zorg minder 

zijn om wel gebruik te maken van opvang en de 

opvang kan een goede partner in de opvoeding 

zijn. 

  

Kinderen vermaken zich prima bij ons op de 

opvang en hebben ook hier, net als op school of in 

de woonomgeving, vaste vriendjes en 

vriendinnetjes. Een voordeel van buitenschoolse 

opvang is dat u niet telkens zelf van alles hoeft te 

regelen. 

 

De tocht van school naar de opvang is al een 

gebeuren op zich. Hier komen de eerste verhalen 

over wat er beleefd is en wat de kinderen zoal 

bezighoudt. Op de opvang drinken en eten we wat, 

voordat we gaan spelen, en vervolgens kunnen de 

kinderen zelf bepalen wat ze willen doen. Er is van 

alles te doen: we kunnen heerlijk buiten spelen in 

de zandbak, op de glijbaan, op de step of 

voetballen en basketballen in de pannakooi. Maar 

ook knutselen, toneelspelen, in het keukentje 

spelen of met legoblokjes bouwen, het behoort tot 

de mogelijkheden. Veiligheid en gezondheid vinden 

wij erg belangrijk, dit is ook vastgelegd in ons 

beleidsplan en in protocollen.  

 

We hebben een intentieverklaring getekend met 

Sûn Opsterlân. We zijn rookvrij, hebben 

moestuintjes, bieden iedere week fruit aan en 

hebben een gezond voedingsbeleid. Bewegen doen 

we door iedere dag buiten te zijn! 

 

Er is opvang op maandag, dinsdag en donderdag. 

Mocht u belangstelling hebben of wilt u samen met 

uw kind langs willen komen om te kijken dan kan 

dat. Een inschrijfformulier vindt u op onze website: 

www.kovdebasis.nl en voor het maken van een 

afspraak kunt u bellen naar  0594-631266 

(Kinderopvang De Basis/KidsVilla). 

  

http://www.kovdebasis.nl/
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Collecteweek Bakkeveen 
in oktober 2021 

 

 

Na een mooi resultaat in 2020 gaan wij ook dit jaar   

weer gezamenlijk collecteren in Bakkeveen. 

 

In de week van 24 t/m 30 oktober kunt u weer een collectant  

aan de deur verwachten van onze gezamenlijke collecteweek. 

 

Let op andere organisaties collecteren er niet in Bakkeveen.  

 

Mocht u nog vragen hebben stuur dan een mail naar 

collecte@bakkeveen.nl of kijk op www.bakkeveen.nl/collecteweek 

 

Het bestuur van de Stichting Collecteweek Bakkeveen 

 

Wil jij je tijdens de Collecteweek Bakkeveen een paar uurtjes  

inzetten voor mensen met MS? 
  

Van 24 oktober t/m 30 oktober 2021 vindt de 

plaatselijke Collecteweek in Bakkeveen plaats. We 

zijn op zoek naar mensen die zich in deze week 

een aantal uur voor de collecte willen inzetten. 

Help jij mee in de strijd tegen multiple sclerose 

(MS)? 

 

Word collectant! 

We zijn op zoek naar collectanten die de 

organisatie van de Goede Doelen Week Bakkeveen 

namens het Nationaal MS Fonds willen 

ondersteunen. Ieder jaar zorgt de collecte voor een 

groot deel van onze inkomsten. Onze vrijwillige 

collectanten spelen dan ook een grote rol in de 

strijd tegen MS.  

 

MS is zenuwslopend 

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. 

Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt 

de laag om de zenuwen aangevallen en 

beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar 

de hersenen niet (goed) door, waardoor 

verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In 

Nederland ondervinden 25.000 mensen dagelijks 

de gevolgen van de chronische en progressieve 

ziekte MS.  

 

Onderzoek hard nodig  

Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers 

weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te 

genezen is. Meer onderzoek is daarom hard nodig. 

Het Nationaal MS Fonds financiert onder andere 

wetenschappelijk onderzoek naar betere 

behandelingen en een betere kwaliteit van leven 

voor mensen met MS.  

 

Meer informatie of aanmelden: 

collecte@nationaalmsfonds.nl of 010-5919839 

www.nationaalmsfonds.nl   

  

mailto:collecte@bakkeveen.nl
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Natoer Nijs 

augustus 2021
 

Zoals u vast wel heeft gelezen, heeft deze extreem 

natte zomer ook weer zijn voordelen. Voor de 

natuur is deze nattigheid zeer welkom. Kijk maar 

eens naar de prachtig bloeiende heide. Verder is 

deze nattigheid zeer belangrijk voor het 

voortbestaan van veel vlinder- en insectensoorten. 

En niet in de laatste plaats voor diverse nattigheid-

minnende planten en voor onze slakken…. Ik wil in 

deze uitgave graag wat aandacht besteden aan 

onze nachtvlinders. Iedereen ziet wel eens zo’n 

nachtvlinder (of populair gezegd: mot) bij de 

buitenlamp oid. 

  

Zelf heb ik vorig jaar een zgn. LED emmer 

aangeschaft via de Vlinderstichting. Deze emmer 

kun je ‘s-avonds op een geschikte plek in je tuin 

zetten. Zet hem wel op een tafeltje oid. Dit ivm 

rovers, slakken, egels, muizen, die de vlinder als 

lekkernij willen oppeuzelen. Het apparaat betreft 

een grote emmer met een led-lamp, gevoed door 

een powerbank en een trechter waardoor de 

vlinders in de emmer terecht komen.  

 

In de emmer zet je enkele eierdozen rechtop, 

waarin de vlinders zich kunnen verstoppen. Zorg 

wel dat hij niet in de regen staat. In de vroege! 

ochtend, vóórdat de zon gaat schijnen, kijk je dan 

in en bij! de emmer. Dit moet zeer voorzichtig 

gebeuren, anders ben je de vlinder al kwijt voordat 

je hem hebt kunnen fotograferen. Met een macro-

lens of gewoon macrostand is dat goed te doen.  

Hierna laat je de vlinders weer vliegen. Ze gaan 

dan meestal snel in dekking. De waarnemingen 

geef ik door aan de Vlinderstichting. Leuk om te 

doen, vooral de spanning wat je nu weer zult 

aantreffen. 

     

Bijgevoegd zijn meerdere foto’s die via de Led 

emmer zijn gemaakt. Determinatie doe ik met 

behulp van de veldgids “nachtvlinders”. (info 

hierover kunt u bij mij inwinnen). Onontbeerlijk 

vind ik de site waarneming.nl, die je via de 

ingevoerde foto vrij snel laat weten welke soort je 

hebt gezien (obsidentify).  

Een kort overzicht: Populierpijlstaart (zie ook 

Tipgever Ureterp, die deze maand bij u in de bus 

valt). Verder aparte namen als: Kroonvogeltje, 

Hyena, Huismoeder, Haarbos, Klaverblaadje, 

Eenstaart, Schedeldrager, Plakker, Goudvenstertje. 

Soms wat saaie keuren, maar ook prachtig 

getekende vlinders. 

 

De nachtvlinders, plm 2000 soorten! in ons land 

aangetroffen, kun je grofweg verdelen in macro- 

en microvlinders. De macro’s (grotere vlinders 

over het algemeen), zijn in te delen in: Spanners, 

 
Populierenpijlstaart 

  

 
Streepkokerbeertje 

 

 
Gestreepte Goudspanner 

 

Spinners, Beren, Pijlstaarten, Uiltjes, Tandvlinders, 

Visstaartjes, Eenstaartjes, Wortelboorders, 

Bloeddrupjes, Wespvlinders.   
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Schedeldrager 

 

 
Viirlibel 

 

De micro nachtvlinders (o.a. Bladrollers, 

Grasmotten, Mineermotten, Zakdragers, 

Spinselmotten enz.) zijn een grote groep van lastig 

te determineren soorten en er is (nog) geen 

optimale gids in de handel. Via de hiervoor 

vermelde site kun je wel een stuk verder komen.   

 

Waarnemingen   
Vogels 
• Gierzwaluwen zijn voor een groot deel alweer 

zuidwaarts vertrokken. 

• Een Zwarte Ooievaar heeft enkele dagen 

eind juli gebivakkeerd in de buurt van de 

Biskop/Boskopsreed. De vogel foerageerde 

vaak met twee gewone Ooievaars. 

 
• Kruisbekken worden vanaf juli regelmatig 

aangetroffen in diverse gebieden in onze 
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omgeving. Ook vliegen ze regelmatig roepend 

over ons dorp. (let dan op een luid “Kiep, kiep, 

kiep” roep). 

• Lepelaars (vooral overvliegend), worden 

steeds meer gemeld. Let er eens op…. 

 

De najaarstrek is weer lichtelijk begonnen. Vooral 

steltlopers trekken nu al naar het zuiden. Langs de 

kust is dit het beste waarneembaar, maar ook over 

ons dorp kunnen o.a. Groenpootruiter, Zwarte 

Ruiter, Bosruiter, Witgatje, Oeverloper, 

Goudplevier, Regenwulp, Wulp, Tureluur en ’s 

nachts Strandlopers en Bontbekplevieren 

overvliegen. Zwaluwen verzamelen zich weer voor 

de trek. Ook Ooievaars verzamelen zich. Veel 

zangvogels zijn onopgemerkt alweer vertrokken. 

Terugkerende en doortrekkende noordelijke 

soorten, zoals Kramsvogel, Koperwiek, Keep, Sijs, 

Oiepers en Leeuweriken trekken vanaf half 

september en vooral begin oktober weer door.  

 

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, wat massaal groeit op de 

Harmsdobbe. 

Dagvlinders 
Na een vrij stil voorjaar nu toch grotere aantallen 

te zien. Meldingen van o.a. Gehakkelde Aurelia, 

Distelvlinder, veel Atalanta’s, Kleine Vossen en 

Dagpauwoog. Verder Landkaartje, Kleine 

Vuurvlinder, Zwartsprietdikkopje, Oranje- en 

Bruine Zandoog en Icarus- en Boomblauwtje. Let 

ook op de vaalblauwe kleur van de Eikenpage.   

 

Libellen 
Op de Merskenheide worden meerdere 

Zwervende Heidelibellen gezien. Deze soort is 

niet erg talrijk en verschijnt soms onverwacht op 

geschikte plekken. Verder alweer meerdere 

pantserjuffers (Hout-, Gewone- en Tengere 

Pantserjuffer, Blauwe Glazenmaker, Paardenbijter, 

heidelibellen (Steenrode-, Bruinrode-, Bloedrode-, 

en Zwarte Heidelibel). Let eens op de felrode 

Vuurlibel (breed lijf en prachtig rood). Ze is o.a. 

gemeld op de Merskenheide.  

Volgende keer wat meer over planten, insecten en 

paddenstoelen. 

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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Uitslag Fotowedstrijd 

Markante Bomen 

 

 

 

 

Zoals u indertijd in de Slûswachter kon lezen, had 

de Natuerferiening Bakkefean e.o. over de 

maanden mei, juni en juli 2021 een fotowedstrijd 

Markante Bomen voor Oost-Opsterland 

uitgeschreven. 

 

In juli sloot ook de Natuurvereniging De Geaflecht 

uit Gorredijk zich bij de fotowedstrijd aan, voor het 

westelijke gedeelte van Opsterland. Zij maken hun 

winnaar in de SA! bekend. 

 

Er zijn bij de Natuerferiening Bakkefean e.o.  in 

totaal 22 foto’s ingezonden, bij de Geaflecht waren 

dat er 34. Het resultaat heeft ons aangenaam 

verrast. 

 

In augustus heeft de jury, bestaande uit de 

bestuursleden Jan Dirk vd Meulen, Ingrid Arends 

en Roel vd Brug, haar werk gedaan en de 

winnende foto gekozen. De foto's waren 

genummerd, zodat de jury niet wist wie de 

inzenders waren.  

 

De winnaar is foto nr. 18 geworden (zie foto), die 

ingezonden is door Rino Rietveld uit 

Bakkeveen.  

In de SA! wordt in september extra aandacht 

besteed aan een aantal foto’s uit de wedstrijd, 

waaronder ook de winnende. 

 

De boom op de winnende foto staat op de 

begraafplaats van Siegerswoude en is een meer 

dan 100-jarige oude Thuja. De fotograaf heeft 

bewust de stam van deze grote levensboom 

gefotografeerd, vanwege z’n prachtige bast en 

dikke zijtakken. De imponerende tak helemaal 

onderaan op het linker gedeelte van de foto is de 

dikste en de grootste en is een hangende boom op 

zich geworden. 

 

Niet alleen de foto’s, maar ook de kleine 

verhaaltjes bij sommige foto’s hebben we zeer 

gewaardeerd. Samen geeft dat een mooi beeld van 

hoe bijzonder een boom voor een mens kan zijn. 

Om die reden verdient in onze ogen elke 

ingezonden foto een eervolle vermelding! 

Hopelijk heeft de wedstrijd er eveneens voor 

gezorgd dat er meer aandacht komt voor het 

bomenbestand in onze omgeving. Het is goed als 

mensen merken dat men bomen waardevol vindt, 

en dat je ze niet zomaar moet kappen als je een 

beetje last hebt van vallende blaadjes of van 

schaduw….  

 

We willen alle deelnemers nogmaals bedanken 

voor hun inzending. 

  

Op onze website kunt u 

alle ingezonden foto’s  

van Oost-Opsterland 

bekijken:  

https://www.natuur- 

bakkeveen.nl/ 

ingezonden-fotos-

fotowedstrijd-

markante-bomen 

 

Met boomvriendelijke groet, 

Natuerferiening Bakkefean e.o. 
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Heide: niet alleen mooi,  

ook te gebruiken voor bijna alles 

 
Dit jaar bloeit de heide extra uitbundig, daar heeft 

iedereen van genoten. Daarom dit keer enkele 

wetenswaardigheden over heide. Heide is niet 

alleen heel mooi, maar ook nuttig! Ik vond in het 

boek ‘Het paarse landschap’ van Sven Haaland 

(Nederlandse vertaling 2004) een indrukwekkend 

overzicht van gebruiksmogelijkheden, naast, 

natuurlijk, de overheerlijke honing die bijen er 

verzamelen.  

 

Ik citeer:  

Schuurborstels, bezems, brandstof voor de oven, 

matrassen en dekenvulling, het zijn maar enkele 

voorbeelden van het gebruik van struikhei. Mensen 

die met plantenkleurstofffen werken, weten ook 

dat stuifhei fijne gele en groene kleuren maakt. 

Struikhei werd verder ook gebruikt in het 

vlechtwerk voor afrasteringen en als 

drainagemateriaal in sloten. De Romeinen 

gebruikten de plant om wegfunderingen in natte 

gebieden te maken, iets wat ook in Zuid-Engeland 

tot laat in de twintigste eeuw gebeurde. In grote 

delen van Europa waren struikhei en 

struikheiplaggen, in combinatie met stro, een 

gebruikelijke dakbedekking. En arme boeren in 

Jutland waren aangewezen op heiplaggen om de 

muren van hun lemen huizen te bedekken. 

Gesneden struikhei werd trouwens gebruikt om die 

lemen huizen te verstevigen. 

  

In heel Europa was struikhei in trek als strooisel 

voor de stal. Gemengd met de uitwerpselen van de 

dieren leverde het een goede meststof op. In 

Denemarken was het traditie om in de lente 

struikhei over het erf uit te spreiden. Daar werd 

het vertrappeld en raakte het doordrongen met 

mest. In de herfst werd dan alles opgeruimd en 

gebruikt om de bodems van de akkers te 

verbeteren. 

  

En tenslotte wordt er gezegd dat heidestrooisel op 

een stenen brug het lawaai van hoefgetrappel 

dempt, zodat je ongemerkt wat van je buur kan 

stelen. (…) 

 

Tegenwoordig wordt struikhei veel als versiering 

gebruikt, maar evengoed als filtermateriaal in 

grote industriële biofilters.  
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Wat vind jij van landgoed De Slotplaats? 

 

Landgoed de Slotplaats is één van de grotere 

Friese bosgebieden en herbergt vele herinneringen 

aan vervlogen tijden. Het oude, deels vochtige bos 

met zijn dikke bomen huisvest een grote 

verscheidenheid aan planten en dieren. Dit gebied 

leent zich uitstekend voor een prachtige 

natuurbeleving maar je kunt er ook terecht voor de 

Speelnatuur van OERRR, voor een mooie excursie 

of om te genieten in onze vernieuwde horeca.  

 

Ben je er onlangs geweest of kom je er zelfs 

regelmatig? Hoe ervaar jij dit landgoed en wat vind 

je van de beheermaatregelen en activiteiten die 

Natuurmonumenten er uitvoert? We zijn benieuwd 

naar jouw ervaring en mening. 

 

Waarom een enquête? 

Natuurmonumenten maakt een nieuwe 

gebiedsvisie voor landgoed De Slotplaats. In deze 

visie formuleren we de doelen waar we de 

komende 18 jaar de schouders onder gaan zetten 

en de maatregelen die nodig zijn om de natuur op 

De Slotplaats te versterken.  

 

We willen de visie samen met jou maken en 

hebben daarom een enquête opgesteld waarmee 

we hopen zoveel mogelijk ervaringen en meningen 

te verzamelen. Deze informatie nemen we mee in 

de gebiedsvisie De Slotplaats 2022-2040. Op 

deze manier bepalen we gezamenlijk onze koers 

voor de komende 

jaren.  

 

Laat weten wat jij 

van landgoed De 

Slotplaats vindt via 

de online enquête:  

nl.surveymonkey. 

com/r/V83MW7W  

Het invullen neemt 

ongeveer tien 

minuten in beslag en 

kan tot 30 september 2021. 

  

Hanneke Wijnja  

Boswachter communicatie en beleven 

Natuurmonumenten 

  

https://nl.surveymonkey.com/r/V83MW7W
https://nl.surveymonkey.com/r/V83MW7W
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Eten voor betere sportprestaties 

 

Je kunt naar de diëtist om af te vallen, om je 

bloeddruk te verlagen of in verband met andere 

ziekten. Toch is dat niet het enige. Als je sport en 

je wilt je sportprestaties verbeteren, dan speelt 

voeding ook een zeer belangrijke rol. Onze Sybren 

Terlouw van 22 jaar uit Wijnjewoude, heeft dat 

persoonlijk ondervonden. 

 

Deze fanatieke voetballer die hard op weg is naar 

de top, is al enkele jaren bezig om naast zijn 

intensieve sporttrainingen en rustschema’s, ook 

zijn voeding in te zetten als extra troef voor betere 

prestaties. Ondanks zijn motivatie, bleef hij toch 

last houden van trillende benen en vermoeidheid 

tijdens de trainingen.  

 

Met deze klachten heeft hij het spreekuur van 

diëtist Jennifer Plein bezocht. Hij wilde meer inzicht 

in zijn voeding krijgen, om van deze klachten af te 

komen en zich sterker en fitter te voelen. Na 

enkele consulten ervoer hij duidelijke 

verbeteringen. Zijn benen trilden niet meer, hij 

voelde zich niet meer zo moe, ook mentaal kreeg 

hij meer energie. Zijn doel was ook om wat extra 

kilo’s aan te komen. Ondanks dat dat een vrij 

uitdagend doel voor sporters is, is hij toch wat 

toegenomen en met name in spiermassa.  

 

Hij sport vaak ‘s ochtends en ‘s avonds. Met zijn 

nieuwe eetpatroon merkt hij dat hij sneller 

herstelt, waardoor hij de volgende training weer 

met veel energie in kan gaan. Voorheen zat hij 

weleens in een dip, maar door al deze voordelen 

merkt hij dat hij meer vertrouwen heeft gekregen 

om beter te kunnen voetballen.  

 

In de sportwereld is er momenteel een tendens 

gaande, waarbij steeds meer topsporters kiezen 

voor een veganistische manier van eten. Dat wil 

zeggen een eetpatroon zonder dierlijk voedsel als 

vlees, vis, melk, kaas en eieren. Tennisster Serena 

Williams, Formule 1 racer, Lewis Hamilton, MMA 

vechter James Wilks, zijn daar enkele voorbeelden 

van. Allen ervaren duidelijk verbetering in hun 

sportprestaties en herstel. 

 

Sybren heeft ook het roer compleet omgegooid. 

Van iemand die ervan hield om een hamburgertje 

met zijn vrienden eten, is hij nu helemaal om. Hij 

geniet van vleesvervangers zoals bonen en 

sojaproducten zoals tofu en tempé en weet daar 

inmiddels de lekkerste gerechten mee te maken. 

Behalve deze grondstoffen eet hij verder vooral 

veel groenten, fruit, noten, zaden en volkoren 

graanproducten. Hij varieert hier heel veel mee 

waardoor het absoluut niet gaat vervelen.  

 

 
Rechts: Sybren Terlouw en links: Jennifer Plein 
 

Wilt u hier meer over weten, luistert u dan naar 

Sybren in het radioprogramma Beter Weten = 

Beter Weten, daarin vertelt hij er uitgebreid over. 

Dat is een programma waar Jennifer Plein de 

programmamaakster van is. Het wordt in Suriname 

bij een Surinaamse radiozender uitgezonden. U 

kunt het als podcast naluisteren op hun website. 

 

Onlangs is deel 1 uitgezonden en kunt u nu 

naluisteren. 4 september is deel 2 om 16.00 u. via 

de livestream op www.abcsuriname.com te 

beluisteren.  

Via deze link kunt u deel 1 beluisteren:  

 

Via deze link kunt u 

alle eerdere en 

toekomstige 

programma’s van 

Jennifer Plein 

beluisteren.  

 

Jennifer Plein, diëtist 

Weverswâl 6 

Bakkeveen 

Tel: 06-18033605 

(locatie: huisartsenpraktijk) 

 

 

 

 

  

http://www.abcsuriname.com/
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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 
 

De zomer loopt nog even door en we hopen op 

mooi en droog weer. Bakkeveen was druk, veel 

toeristen wisten ons dorp te vinden en genoten van 

de omgeving en de vriendelijke sfeer. Het dorp 

wordt nu weer meer van de eigen inwoners en 

activiteiten worden weer opgestart.  

 

De culturele tour, `Lekker Dichtbij`, heeft alvast 

een voorproefje gegeven van de mogelijkheden in 

Bakkeveen. Dit was een zeer geslaagd experiment, 

voor herhaling en uitbreiding vatbaar. Niet alles 

was even duidelijk gecommuniceerd, maar daar 

leren we weer van. In hoeverre corona weer roet in 

het eten zal gooien, is gelukkig nog onbekend, dus 

plannen maar! Als sociaal cultureel werk starten we 

met de “gewone” activiteiten zoals wandelen, 

filmhuis, (H)eerlijk eten etc.  Omdat er veel is 

verhuisd de afgelopen maanden toch even wat 

uitgebreider bericht. 

 

Natuurwandelen 

Iedere dinsdag wordt er gewandeld onder 

begeleiding van  twee vrijwilligers die samen met 

de groep de route bepalen. De wandeling duurt 

ongeveer een uur en daarna is er gelegenheid 

samen een kopje koffie of thee te drinken.  

Start: 9.30u bij Dúndelle. Deelname is gratis! Het 

is een leuke manier om met mensen in contact te 

komen. 

 

Filmhuis 

Bakkeveen heeft een filmhuis. Eén keer per maand 

op vrijdag/zaterdagavond en dit jaar ook een keer 

per maand op zondagmiddag (vanaf oktober) 

wordt een film vertoond. Op de volgende pagina 

wordt uitgebreid informatie gegeven over de 

mogelijkheden. De films worden in het dorpshuis  

Dundelle gedraaid en  tijdens de films ontmoet je 

altijd bekenden. In de pauze en bij de nazit zijn er 

veel mogelijkheden tot contact.  

We starten voor het eerst met een 

zondagmiddagfilm op 3 oktober. Ook komt er weer 

en filmmarathon aan. Het team van het filmhuis is 

uitgebreid met Janneke Russchen en Roelie de 

Boer. 

  

(H)eerlijk eten 

In Bakkeveen wordt al enkele jaren met elkaar 

gekookt en gegeten. Twee of drie mensen nodigen 

“onbekende” medebewoners uit. Er wordt gezond 

en lekker gekookt en gezellig gegeten. Daarna is 

Belangrijke data: 

17/18 sept:  Filmhuis in Dundelle 

2 oktober:  Fittest van Bloeizone  

3 oktober: Film op de zondagmiddag in 

Dundelle (Nieuw) 

8 oktober:  Dag van de duurzaamheid  

(groene tour) 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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het de bedoeling dat de tafelgenoten zelf ook 

initiatieven ontplooien waardoor steeds meer 

inwoners met elkaar aan de tafel zitten. Mensen die 

mee willen doen kunnen dit doorgeven. 

  

Bloeizone Bakkeveen 

Wat in Bakkeveen gebeurt klopt helemaal met de 

ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Heel veel 

krantenartikelen worden gewijd aan gezond eten, 

meer bewegen en meer verbinding met elkaar. Het 

afgelopen jaar zijn de fittesten niet doorgegaan 

i.v.m. corona. Gelukkig denken we weer te kunnen 

starten: Op 2 oktober wordt de eerste test 

gehouden en 8 weken later een 2e test. Het is de 

bedoeling tussen de twee testen meer te bewegen 

en aandacht aan voeding te besteden.  

Bij de eerder afgenomen testen waren de 

resultaten verbluffend. Het gaat niet zozeer om 

gewichtsverlies maar om je lekkerder in je lijf te 

voelen. Nadere informatie, ook over aanmelding en 

tijdstippen volgen via de website. Voor de fittesten 

is Frans Mulder, lid PB en bloeizoneteam het 

aanspreekpunt.  

  

De testen worden georganiseerd in samenwerking 

met de huisartsenpraktijk en het beweegteam van 

Opsterland. Tussen de 2 fittesten worden meerdere 

activiteiten georganiseerd in samenwerking met 

bloeizone Bakkeveen. Buurtverenigingen, 

sportverenigingen kunnen aansluiten en ideeën 

aanleveren. Er zal nu ook meer aandacht komen 

voor bezinning en ontstressen. Een kennismaking 

met meditatie wordt georganiseerd. Iedereen die 

ideeën heeft voor deze periode, zowel verenigingen 

als privépersonen, bel of mail ons even.  N.B. 

Leefstijlgids twee is nog steeds verkrijgbaar bij de 

huisartsen en op Weverswal 13. Een leuk cadeau 

uit Bakkeveen!  

www.bakkeveen.nl/ 

bloeizone en mail: 

bloeizone@bakkeveen.nl  

  

Energiewijs Bakkeveen 

De subsidie voor de 

postcoderoos is binnen. U 

leest hier op de volgende 

pagina’s meer over. 

 

Minibiebs 

In juni zijn er door buurtvereniging De Feart 3 

minibiebs geplaatst, gemaakt door de school voor 

voortgezet speciaal onderwijs in Drachten. De 

minibiebs worden druk bezocht, in de 

vakantiemaanden natuurlijk ook door toeristen. Het 

is grappig te zien hoe snel het aanbod wijzigt. Het 

zou mooi zijn als er ook minibiebs voor kinderen 

zouden komen. Wie voelt zich geroepen??? 

  

Bakkeveen in de media 

Bakkeveen staat natuurlijk bekend vanwege de 

mooie natuur, maar nu ook door de bloeizone. 

Diverse media hebben de afgelopen tijd aandacht 

besteed aan de ontwikkelingen in Bakkeveen. Het 

startte met omroep Fryslân, daarna het landelijke 

programma Radar, de Sa! regelmatig, in de zomer 

het programma Spraakmakers met vijf dagen lang 

aandacht voor Bakkeveen. Lang niet alles wat toen 

opgenomen is, is uitgezonden. Himmelploeg en 

Slotplaats zijn bijv. niet benoemd. De reportages 

zijn nog terug te luisteren via de website 

bakkeveen.nl/bloeizone. Kortgeleden is door de 

NTR contact gezocht. N.a.v. alle berichtgeving 

willen zij een documentaire maken over de 

bloeizone in Bakkeveen. Opnames vinden 

waarschijnlijk plaats in oktober.
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Bloeizone Beauty Tips ( BBT)  2 
 

In verband met de enthousiaste reacties op de BB 

Tips in de Slúswachter van juni en het verzoek om 

een vervolg kregen we nog een super tip die weinig 

tijd kost en ieder van ons op den duur voordelen 

biedt:  

 

poets iedere ochtend direct na het 

opstaan niet alleen je tanden maar ook je 

tandvlees.  
  

Met het masseren van het tandvlees activeer je de  

bloeddoorstroming in de boven- en onderkaak. Dit 

zorgt voor gezond stevig tandvlees en hierdoor is 

het mogelijk om langer je eigen tanden te houden  

 

Hoe werkt het:   

Masseer rustig met je tandenborstel, dit kan 

zonder tandpasta (het gaat om de massage) 

• 5 x de hele onderkaak 

binnenkant ga van links naar 

rechts (kies een vaste richting). 

• 5x de hele onderkaak buitenkant              

• 5x de hele bovenkaak binnenkant 

• 5x de hele 

bovenkaak 

buitenkant.  

 

Houd deze methode en 

volgorde dagelijks vast 

en denk bij het poetsen 

aan het poetsen tel 

bijvoorbeeld rustig mee. 

Dat is ook nog eens 

heel ontspannend voor 

je geest. Een mooie start van de dag. 

Noteer alvast in uw agenda: 

 

8 oktober 2021 > Start ‘Groene Tour’ door Bakkeveen 

 

Vanaf vrijdag 8 oktober 2021 kunt u de ‘Groene 

Tour’ door Bakkeveen wandelen, steppen of 

fietsen. Deze route loopt langs uiteenlopende 

groene hotspots die u kunt herkennen aan de 

QR-codes in het dorp. Als u de codes scant met 

uw telefoon, verschijnt een quizvraag en meer 

informatie over de betreffende duurzame 

trekpleister van het dorp.  

 

De ‘Groene Tour’ wordt in het kader van de Dag 

van de Duurzaamheid op vrijdag 8 oktober officieel 

geopend bij de scholen. We nodigen leerlingen, 

ouders, oppassers en andere geïnteresseerden uit 

om die middag van 14.00 tot 16.00 uur mee te 

doen aan verschillende duurzame doe-activiteiten 

op het schoolplein. Zet de datum alvast in uw 

agenda!  

 

Houd de website 

energieinopsterland.nl/groene-tour in de 

gaten voor het definitieve programma van 8 

oktober. 

  

Uiteraard organiseren we dit evenement onder 

voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona.   

 

Vragen of ideeën? Stuur een mail naar 

energie@opsterland.nl.  

 

Bedankt voor uw betrokkenheid! 

  

mailto:energie@opsterland.nl
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Slaap Slimmer 

Deel 4 
 

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. 

 

Gebruik de juiste slaapmiddelen 

Veel mensen gebruiken ook supplementen om 

beter te kunnen slapen. Toch is het verstandig 

hiermee voorzichtig te zijn. Het beste kunt u eerst 

uw levensstijl aanpakken die eventuele 

slaapproblemen veroorzaken. Wanneer u start met 

het nemen van slaapmedicatie/supplementen 

behandelt u de verschijnselen, niet de oorzaak en 

waarschijnlijk ontwikkelt u ook een afhankelijkheid 

naar deze producten en dat kan op de lange 

termijn nadelig voor u zijn. 

Dus, focus u eerst op de leefstijladviezen die 

besproken zijn in deel 1, 2 en 3 van Slaap 

Slimmer. Zie (www.bakkeveen.nl/bloeizone-

bakkeveen bij thema slaap).  

 

Als dat niet lukt kan u eens een (natuurlijk) 

slaapmiddel uitproberen. 

• Kamille 

Dit is het meest beproefde slaapmiddel. Dit 

kruid wordt al duizenden jaren gebruikt 

vanwege de kalmerende en slaapverwekkende 

eigenschappen die het bezit. De kalmerende 

effecten van kamille zitten in een speciaal 

stofje apigenin genaamd. Deze stof is 

overvloedig aanwezig in kamillethee en remt je 

(actieve) zenuwen op een natuurlijk manier. 

Het stimuleert de natuurlijke ontspanning van 

je zenuwstelsel, ontspant de spieren en maakt 

je klaar voor een goede nachtrust wanneer je 

dat nodig hebt.  

• Kava kava  

Dit is de nationale drank van Fiji. Kava kava 

staat bekent om zijn kalmerende 

eigenschappen en wordt daar gewoonlijk 

gebruikt voor het behandelen van 

slaapproblemen en vermoeidheid. Het 

verbetert de slaapkwaliteit en je valt er sneller 

mee in slaap. Het klaarmaken van een kopje 

kava kava thee kan deel uit maken van een 

ontspannend avondritueel. 

• Valeriaan  

Dit traditionele kruid is de sterkste van de drie 

kruiden. Het wordt gebruikt bij moeilijk 

inslapen en het bevordert het doorslapen. De 

wortel van de valeriaanplant wordt gebruikt als 

medicijn en geperst tot vers sap of 

gevriesdroogd tot een poeder. Voor thee 

gebruik je een voorverpakt theezakje of schenk 

1 kop gekookt water over 

een theelepel (2-3 gram) valeriaanpoeder en 

wacht 5 tot 10 minuten. Zeef de thee en geniet 

ervan.  

• 5-HTP ,GABA, en L tryptofaan  

Deze stoffen remmen allemaal de 

hersenactiviteit maar zijn niet de ideale keuze, 

omdat het geen natuurlijke producten zijn zoals 

de vorige drie. Het zijn chemische stoffen die 

kunnen helpen als ze goed worden 

gecontroleerd en met voorzichtigheid worden 

gebruikt. 5-HTP  werkt bijvoorbeeld pas na 6 

tot 12 weken optimaal. Ze worden allemaal ook 

aangeboden als voedingssupplementen. 

• GABA 

Gaba is de grootste remmende stof in je 

hersenen die normaal in je hersenen aanwezig 

is. Het aanvullen van buitenaf blokkeert de 

normale hersenwerking stevig. Echt geen 

aanrader. 

• L tryptofaan  

Deze stof zit ook in verschillende 

voedingsmiddelen zoals: kip, pompoen, 

boerenkool, zonnebloempitten en zeewier. Met 

een gezond voedingspatroon is dit supplement 

overbodig. 

 

Tips hieronder geven nog extra informatie om je 

geest te helpen slimmer te slapen. 

Tip 1. De melatonine fout 

Melatonine is een zeer populair slaapmiddel. 

Het voordeel is dat het een echt hormoon is 

wat je gebruikt in plaats van een chemisch 

middel. Zoals bij alle hormoon therapieën is er 

een kans op bijwerkingen en de daarbij 

behorende problemen. Een belangrijk 

probleem bij het innemen van melatonine is 

dat het, het natuurlijk vermogen van je 

lichaam om het zelf te maken vermindert. Met 

een verkeerde timing of te hoge doses 

melatonine stopt op den duur zelfs het lichaam 

om melatonine zelf aan te maken. Veel 

mensen die consequent melatonine gebruiken 

merken ook dat ze steeds meer moeten 

innemen om hetzelfde effect te bereiken.  

Doe dus eerst veilige, slimme en natuurlijke 

dingen zie hiervoor: 

https://www.bakkeveen.nl/bloeizone-

bakkeveen : thema slaap.  

Gebruik andere slaapmiddelen pas na overleg 

met je huisarts.  

 

Tip 2. Alcohol 

Combineer slaapmiddelen niet met alcohol. 

Door de twee te combineren ontspannen je 

spieren te veel zo ook je ademhalingsspieren. 

Dat kan hele nare gevolgen hebben. 

  

https://www.bakkeveen.nl/bloeizone-bakkeveen
https://www.bakkeveen.nl/bloeizone-bakkeveen
https://www.bakkeveen.nl/bloeizone-bakkeveen
https://www.bakkeveen.nl/bloeizone-bakkeveen
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Popkoor gaat weer van start 
 

Wegens succes beginnen we op 1 september 2021 

weer met workshops Popkoor o.l.v. Marjan Holtrop.  

  

8 woensdagavonden: 

1 september  

15 september 

29 september 

13 oktober  

27 oktober  

10 november  

24 november  

8 december  

  

Vind je zingen leuk en houd je van gezelligheid, 

kom er dan bij. Het is mogelijk om vrijblijvend een 

avond mee te zingen om te kijken of het iets voor 

je is. Iedereen is welkom! 

We zien je graag op de woensdagavond om 20.00 

uur in Dúnhoeke te Bakkeveen.

 

 

 

  



 

41 

Filmhuis Bakkeveen  

viert 1e lustrum 

    

Filmhuis Bakkeveen vertoont van september 

t/m april maandelijks een film in MFC 

Dúndelle. Daarnaast organiseert het filmteam 

ook jaarlijks een buitenfilm, een filmmarathon 

en een filmweekend.  

 

5 jaar geleden begon men als proef met 2 

huiskamervertoningen voor ongeveer 20 

toeschouwers. Nu komen op de maandfilms 

elke keer tussen de 70 en 80 filmliefhebbers 

af. 

 

Het Filmhuis viert het 5-jarig jubileum met 

een aantal zondagmiddagfilms tussen de 

maandfilms in. 

Zondag 3 oktober is de start van deze 

filmserie. 

 

De eerstvolgende maandfilms van het nieuwe 

filmseizoen zijn op 17 en 18 september en 15 

en mogelijk 16 oktober. 

 

Op zaterdag 30 oktober van 11-23 uur is er 

weer een 

Filmmarathon. 

 

Wil je weten welke 

film er draait en wil 

je op de hoogte 

blijven van alle 

verder informatie 

rond het Filmhuis, 

meld je dan aan 

voor de mailinglist: 

filmhuisbakkeveen@gmail.com 

 

Voor meer info: 

www.bakkeveen.nl/filmhuis 

 

  

mailto:filmhuisbakkeveen@gmail.com
http://www.bakkeveen.nl/filmhuis
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Elke donderdagochtend in Dúnhoeke (bij 

zwembad) 

Ringsteken Waskemeer 
 

Na bijna 10 jaar van afwezigheid is een jaarlijkse 

traditie weer in ere hersteld. Vorig jaar was het 

nog even spannend of het door kon gaan door de 

Corona maatregelingen maar uiteindelijk was het 

een geslaagde dag met bijna dertig deelnemers. 

“Een leuk spektakel met al die versierde trekkers, 

net zoals 10 jaar terug” volgens de organisatie 

mannen Willem van der Wal en Theo de Jong. 

 

Dit jaar zal het gehouden worden op zaterdag 11 

september en het parcours wordt uitgestippeld op 

de oprit van Fam Zandberg waar alle ruimte is 

voor een groot parcours op een mooi vlakke harde 

weg, “men kan aan de achterzijde via de rotonde 

gewoon weer in de rij aansluiten, de deelnemers 

en publiek zijn door een greppel en dranghekken 

goed gescheiden, mooier en veiliger kan het niet”. 

 

Het spel is ooit ontstaan als opvulling van het 

jaarlijkse “Beer van Waskemeer ”spektakel, waar 

ze nog een extra middag wilden vullen met een 

leuk spelelement. Men is toen wezen kijken in 

Aarlanderveen waar het al jaren werd gedaan en 

ze waren meteen verkocht, dit 

moeten we ook in Waskemeer 

hebben. 

 

De kunst van het spel is dat je met 

een redelijke snelheid van circa 15 

tot 20 km/uur bij 2 palen een 

hangende ring van circa 2 cm 

doorsnee moet opsteken met een 

geprepareerde steekstok. Je zit met 2 

personen op de trekker een 

bestuurder en een steker die altijd op 

het spatscherm aan de linkerzijde zit.  

 

Dat klinkt allemaal vrij gemakkelijk 

maar door het gewiebel van de 

trekker en de ring valt het nog niet 

mee en is het een handigheid 

geworden die de één gemakkelijker 

afgaat dan de ander. En een dosis geluk is soms 

ook de oplossing.  

 

Na een aantal steek-ronden worden de beste 

koppels toegelaten tot de finale en als de uitslag 

steeds gelijk oploopt worden de ringen vervangen 

door steeds kleinere exemplaren tot de winnaar 

overblijft. Het allerleukste is eigenlijk de versierde 

trekkers, het werk wat men er aan besteed is 

werkelijk prachtig om te zien en brengt een 

geweldige saamhorigheid op gang, waar een klein 

dorp dan al niet groot in kan zijn.  

 

Afsluitend is er een gezellige nazit in het dorpshuis 

“Ald Leger”. Sponsoren: Loonbedrijf Gebr Kok, 

Veenstra mechanisatie, Loonbedrijf Veldkamp, 

Transportbedrijf Alfons Freriks en Vos 

mechanisatie. 

 

Aanmelden kan tot begin september, stuur een 

email naar ringrijdenwaskemeer@gmail.com of 

kijk op de facebook pagina  

ringrijdenwaskemeer 
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Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen 
 

Postcoderoos project gaat van start ! 
Subsidie voor realisatie zonnedak is toegekend 

 

Begin augustus ontvingen we de beschikking van 

de Rijksdienst Ondernemend Nederland, waarin 

onze energiecoöperatie subsidie krijgt toegekend 

voor het starten van een postcoderoosproject. We 

kunnen nu de volgende stappen zetten om een 

groot zonnedak op het bedrijf van Aalze en Saskia 

Veenstra te realiseren.  

 

Deelname aan een postcoderoosproject kan voor 

mensen die geen mogelijkheden hebben om zelf 

zonnepanelen op hun huis te plaatsen een goede 

manier zijn om bij te dragen aan de noodzakelijk 

overgang naar meer duurzame vormen van 

energieopwekking. 

 

Deze week of volgende week worden de inwoners 

van Bakkeveen, die eerder aangegeven hebben 

belangstelling te hebben voor deelname aan het 

postcoderoosproject en de leden van de 

Dorpscoöperatie uitgenodigd voor een bijeenkomst, 

die op woensdag 15 september in Dúndelle zal 

plaatsvinden.  

 

De potentiële deelnemers worden op die 

bijeenkomst geïnformeerd over de wijze waarop ze 

kunnen participeren in de dit postcoderoosproject.  

Na een korte pauze vindt er een ledenvergadering 

van de coöperatie plaats waarin het besluit wordt 

genomen om zonparticipaties uit te geven voor dit 

postcoderoosproject en waarin het 

participatiereglement van de Dorpscoöperatie zal 

worden vastgesteld.  

 

Wilt U ook een uitnodiging ontvangen die 

bijeenkomst bij te wonen, omdat U wilt nagaan of 

deelname aan een postcoderoosproject voor u een 

goede manier is om aan de energietransitie bij te 

dragen, stuurt U dan een email bericht naar 

duurzaam@bakkeveen.nl, dan krijgt U alsnog 

een uitnodiging.  

 

Fred Hoogenboom 
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Zaag door die buis 
actie verlengd tot 1 november 

 

Je zou het niet zeggen na al die regen de 

afgelopen weken. Dat wij het regenwater wat 

op het dak valt terug laten komen in de tuin. 

Het voorkomt overvolle riolen en de grond in  

Bakkeveen kan het wel hebben. 

 

“Zaag door die buis” 

Actie verlengd tot 1 november 2021. 

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 

vochtgehalte 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 november 2021 

 

---------------------------- 
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Doarpstún nieuws 
september 2021 

 

De vakanties zitten er weer op door het vochtige 

weer was voor de tuinen in Bakkeveen zeer 

welkom. Al kunnen wij ons voorstellen  

dat je liever een zonnige warme zomer hebt.  

Dat zat er dus dit jaar niet in maar het ene jaar is 

het andere niet. 

 

Maar nu wij allemaal weer thuis zijn, is het tijd om 

weer nieuwe plannen te maken voor de tuin. 

En dan denken wij niet direct aan het helemaal 

dicht straten van de tuin of er allemaal grind in te 

brengen. Wij geven je graag tips om de tuin 

arbeidsvriendelijk in te richten. 

 

Voordeel van planten in de tuin. 

De juiste keus aan beplanting geeft kleur in de tuin 

en maakt dat er altijd wat te genieten valt. 

Zorg dat je voldoende bemesting aanbrengt. Ook 

planten kunnen verhongeren. Planten die slecht 

groeien zijn gevoeliger voor ziekten en plagen. 

 

• Tegeltuinen houden geen water vast dus meer 

kans op overstromende rioleringen.  

• Grindtuinen vragen veel onderhoud i.v.m. 

ongewenste plantengroei.  

• Bij warm weer is schaduw van een boom is 

fijner dan van een parasol. 

Nou ja zo kunnen wij nog wel even doorgaan. 

 

Als alles weer meer mogelijk is deze winter dan 

gaan wij weer een cursus tuininrichting aanbieden. 

Mocht je hier gebruik van willen maken is het 

handig om nu al een aantal foto’s van de huidige 

tuin situatie te maken. 

 

Stokrozen 

Ook afgelopen voorjaar zijn er weer stokrozen 

uitgedeeld en aan de Tsjerkewâl zijn ze op 

gemeten. De resultaten vind je op de volgende 

pagina. 

 

Vasteplanten scheuren 

Zien je planten in de border er niet meer zo mooi 

uit? Vaste planten scheuren kan de oplossing 

zijn! In het voorjaar doe je dit als de scheuten net 

boven de grond staan. Op dat moment hebben je 

planten veel groeikracht, zodat ze snel herstellen 

en later in het seizoen alweer zullen bloeien. 

 

Wat is het nut van het scheuren van vaste planten? 

Na een aantal jaar wordt de bloei bij sommige 

vaste planten wat minder rijk. De fut is er een 

beetje uit, omdat de pollen zijn dichtgegroeid en in 

het midden verhouten. Dat is een goed moment 

om zo´n pol te scheuren en te verjongen.  

 

Bollen planten 

Voor veel bolgewassen zijn september en oktober 

de beste plantmaanden, omdat de bodem nog wat 

warmer is. Ook geldt hoe eerder je bollen poot, hoe 

minder ze kunnen uitdrogen. Dat is zeker 

belangrijk bij sneeuwklokjes, maar ook bij 

narcissen. Een handige vuistregel voor het poten 

van bollen is om ze op een diepte van 2-2,5 keer 

hun eigen hoogte te planten. Over het algemeen 

kun je bollen planten tot en met december  (als het 

niet vriest). 

 

Al met al zijn er 

weer mooie 

initiatieven 

ontwikkeld om 

Bakkeveen nog 

meer kleur te geven.  

 

Voor tuinvragen en 

opmerkingen over 

het groen in uw 

straat kunt u mailen 

naar doarpstunbakkefean@gmail.com 

www.bakkeveen.nl/doarpstun 

  

  

https://tuinseizoen.com/vergeten-bollen-planten-in-december/
mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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Stokroos toppers bij buurtvereniging de Wâl’n 
 

Met meetlat, pen en papier gingen we donderdag 

26 augustus door de buurt om de lengte van de 

stokrozen meten. Vijf buurtgenoten met de 

hoogste stokrozen ontvingen een prachtige herfst-

anemoon van Doarpstún Bakkeveen. 

De winnaars   

1e prijs  Fam. Landstra: 345 cm  

2e prijs  Jan de Groot: 330 cm 

3e prijs  Tjalling en Minke Veenstra 317 cm 

4e prijs fam Van der Galien en fam Slofstra:260 cm 

5e prijs voor  Jannes Homan: 255 cm 

 

Mooie stokroos resultaten zagen we ook bij: 

Maxim van de Bos: 250 cm 

Fokke Veenstra: 239 cm 

Fam Klink: 215 cm 

Fam Siebenga: 195 cm 

Betty de Jong (schaapskooi): 180 cm 

 

Tips en tops 

✓ Dhr Landstra heeft potgrond in het plantgat 

gedaan en toen de stokroos geplant 

✓ Stokrozen in manden en potten redden het op 

den duur niet, dus in de volle grond zetten 

✓ Lage stokrozen zonder bloemen die nu wel  in 

blad staan, gaan volgend jaar bloeien 

✓ Volgend jaar is er weer een nieuwe kans om 

een mooie herfst anemoon te winnen.  

 

Groene vingers   

Op onze tocht door de buurt kwamen we ook in de 

tuin van mevr. Algra (90 jaar) aan de Houtwal. We 

hebben genoten van de bloemen- en 

groentenpracht in haar tuin. Een aanrader om daar 

eens te gaan kijken. Ze onderhoudt de hele (grote)  

bloemen- en groentetuin 

zelf en wil ook wel stekjes 

opkweken voor de buurt. 

Een echte topper. 

 

 
Dhr. Landstra naast de hoogste stokroos en de 

ontvangen herfstanemoon in de hand. 
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

Algemene Leden vergadering  
op 11 september met aansluitend een BBQ 

 

De ALV start om 16:00 uur. Jeugd is ook welkom 

en kan tijdens de vergadering deelnemen aan 

tennisactiviteiten onder leiding van trainer 

Joachim.  

Aansluitend aan de vergadering (rond 17:00 uur) 

is iedereen welkom om te BBQ. 

 

Kosten voor de BBQ:  € 12,50 volwassenen,  € 5,- 

kinderen tot 12 jaar 

inclusief 2 drankjes. 

 

Aanmelden per mail 

kantinecommissie@ltcdundelle.nl  Met daarin: 

- hoeveel volwassenen:  

- hoeveel kinderen: 

- vegetarisch of vlees: 

- speciaal dieet / allergie:  

 

Wees Welkom!  

 

Clubshirts Dundelle 
Mocht je het pasmoment gemist hebben of wist je 

nog niet zeker of je een clubshirt wilde dan kun je 

nog even komen passen in het clubgebouw. 

Tijdens de eerstvolgende lessen op donderdag 

vanaf 19:15 – 22:00 uur en op vrijdagmiddag 

tussen 14:45-18:00 uur kun je de shirts komen 

passen. 

 

Niet meer reserveren 

De zomervakanties zijn weer 

voorbij, de baan ligt er goed 

bij dus er kan weer volop 

getennist worden. Het is niet 

meer nodig om de baan te 

reserveren.   

 

Zet alvast in de agenda: 

9 oktober het jaarlijkse mix 

dubbel toernooi!  

 

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 



 

48 

Dagbesteding “De Scheperij” 
 

Dagbesteding de Scheperij is gevestigd naast de 

monumentale boerderij “de Scheperij”, welke 

vroeger in gebruik was als schaapskooi, aan de 

rand van Bakkeveen.  

 

 
 

Wij bieden dagbesteding aan ouderen in een 

natuurlijke omgeving waarin de deelnemer 

centraal staat. Wij willen deelnemers laten 

genieten van de rust en de natuurlijke beleving die 

onze locatie te bieden heeft en onderscheiden ons 

hiermee van reguliere dagbestedingen die 

gevestigd zijn bij woonzorgcentra. 

 

We bieden een gestructureerde en zinvolle 

dagbesteding en proberen de zelfredzaamheid in 

stand te houden of daar waar mogelijk te 

vergroten. 

 
 

Tijdens een rondvraag onder het genot van een 

lekkere kop koffie zeggen de deelnemers het 

volgende:  

• “Wij vinden het hier heel gezellig”,  

• “we doen leuke spelletjes”,  

• “het is een trefpunt voor koffieleuters”,  

• “we zijn lekker veel buiten in deze mooie 

omgeving”,  

• “het eten is altijd heel lekker, vooral omdat we 

het met z’n allen voorbereiden”, 

• “we maken mooie tochtjes op de duofiets”,  

• “ik vind het zo leuk om altijd de dieren te 

voeren en eieren te rapen”,  

• “er is een grote moestuin en kas, daar helpen 

we in mee”.  

 

De oogst 

verkopen we 

in de 

haringkar die 

aan de weg 

staat.  

 

Deze is 

gevuld met 

groenten, 

eieren, jam 

en 

zelfgemaakte 

kaarten.  

 

De opbrengst 

komt ten 

goede aan de 

dagbesteding.  

 

 

Dag-

besteding De 

Scheperij  
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Nieuw boek over Bakkeveen verschenen: 

“Het Groote Mandeveld” 

door Gerard Smit 
 

Op 5 juni 2020 is er een nieuw boek verschenen 

met als titel “Het Groote Mandeveld”, en als 

ondertitel “van hoogveen en heide naar weide”. 

Dit boek is geschreven door Gerard Smit, inwoner 

van Bakkeveen.  

De officiële presentatie vond plaats in Dundelle en 

werd ondermeer bijgewoond door bijna alle 

mensen die meegewerkt hebben aan dit boek. Het 

eerste exemplaar werd aangeboden aan Jan van 

Dalen, die Gerard met raad en daad terzijde heeft 

gestaan. 

 

Gerard heeft zijn jeugd aan de Mandewyk 

doorgebracht en zegt in zijn eigen woorden “ook 

wel het een en ander te weten van “het Groote 

Mandeveld”. Hij heeft de uitdaging aangenomen 

om over de historie van dit gebied te schrijven. Hij 

heeft de afgelopen vier jaren gesprekken gevoerd 

met personen die in hun jeugd of werkzame leven 

in het Mandeveld hebben gewoond om zo een 

breder beeld van dit gebied te krijgen.  

Omdat hij de smaak te pakken had, heeft hij ook 

allerlei informatie opgezocht in vele historische 

archieven, kaarten, en oude kranten.  

 

Al met al heeft dit een prachtig en zeer waardevol 

boekwerk opgeleverd. Het begint met 

overzichtskaarten en de geschiedenis en de 

ontwikkeling van het Mandeveld. Voor lezers die 

niet zozeer in Bakkeveen geïnteresseerd zijn, maar 

wel in de historie van de ontwikkeling van 

onontgonnen gronden is dit ook een interessant 

verhaal. 

 

Vervolgens worden alle huisnummers en hun 

bewoners aan de Mandewyk en het Mandefjild 

beschreven. Het is een interessant boek met 

prachtige historische feiten. Verder is het heel leuk 

om te lezen wie daar woonden en hoe het hen 

verging in die tijd. Wie geïnteresseerd is in wie er 

allemaal hebben gewoond en hoe de families vaak 

met elkaar verbonden waren, kan zijn hart 

ophalen. Velen van hen kennen wij en ik was 

verbaasd te ontdekken hoeveel er nog steeds in 

Bakkeveen wonen.  

Uit het boek spreekt een grote verbondenheid met 

en genegenheid voor elkaar. Iets wat in deze tijd 

nog in ons dorp is blijven hangen. Logisch denk ik 

nu, want men kent elkaar immers al meerdere 

generaties.  

 

De schrijver, Gerard, verdient een groot 

compliment voor dit boek. Van huis uit is hij geen 

boekenschrijver van beroep, daarom is de 

prestatie des te groter.  

 

Om van alle informatie en verhalen die hem 

verteld zijn een samenhangend boek te maken is 

een formidabele klus. Ook alle mensen die hem 

van informatie voorzien hebben, en hebben 

geholpen, hebben een waardevolle bijdrage 

geleverd. 

 

Het boek is goed leesbaar met een prettige grote 

letter en er staan prachtige overzichtskaarten en 

foto’s in. Het boek is vrij dik, 183 bladzijden en is 

heel mooi verzorgd uitgegeven. Het is een boek 

dat je op tafel legt en zo nu en dan weer oppakt 

om in te bladeren en 

te lezen. 

 

Gerard geeft het boek 

uit in eigen beheer, en 

wie dit boek wil kopen 

kan kontakt met hem 

opnemen. De kosten 

zijn € 30. Er zijn 

inmiddels dik 175 

exemplaren verkocht. 

Als er zo’n 10 

belangstellenden zijn, 

wordt er weer 

bijgedrukt. Ik kan het 

u van harte 

aanbevelen als lees- 

en kijkboek voor de 

komende herfst- en 

wintermaanden.  

 

Jannie Tjassing 

Wie herinnert zich Bakkeveen nr 84 nog. Later Kreilen 2. Nu bijna geheel 

verdwenen. 
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Wat is Atelier Natoer? 

 
• Atelier Natoer, voorheen Galerie Natoer, is een 

kleinschalig cursuscentrum aan de Foarwurker 

Wei 5 te Bakkeveen.  

• Atelier Natoer is een creatieve plek voor jong 

en oud en verzorgt cursussen op het gebied 

van o.a. kunst, natuur en bezinning. 

• Atelier Natoer grenst aan landgoed De 

Slotplaats, een plek waar je in alle rust heerlijk 

kunt wandelen maar ook één van de 

workshops kunt volgen. 

• Atelier Natoer biedt de mogelijkheid om zelf 

een workshop of cursus te geven. 

• Atelier Natoer kan ook workshops voor familie, 

vrienden of collega’s verzorgen. 

 

Workshopruimte huren 

Atelier Natoer heeft plek in de agenda voor 

workshops en cursussen die passen bij de beoogde 

sfeer van positief leren, ontdekken en creativiteit. 

De huurkosten zijn zowel in het weekend als op 

werkdagen €25,- per dagdeel (van 8.30 -12.30 

uur, 13.30 – 17.30 uur en van 18.00 – 22.00 uur). 

De cursusruimte van Atelier Natoer is ongeveer 50 

m2 groot en beschikt o.a. over een keukentje, 

werkbank, schildersezels, tafels en stoelen. Heb je 

een goed plan en wil je de ruimte komen bekijken 

en kennis maken? Stuur een mailtje naar: 

polart2005@hotmail.com. 

Omdat naast het atelier tevens een winkeltje van 

VIEKA is gevestigd die o.a. op zondag open is, is 

het voor kunstenaars tevens mogelijk om 

gedurende de cursusperiode het eigen werk te 

exposeren. Bij interesse, stuur een mailtje naar: 

roelievdmeer@gmail.com. 

 

Workshops voor groepen 

Los van de reeds vastgestelde datums, biedt 

Atelier Natoer de mogelijkheid om op een zelf te 

bepalen moment een workshop te volgen. Zo leent 

schilderen zich bijvoorbeeld uitstekend om samen 

met elkaar aan de slag te gaan. Atelier Natoer 

biedt daarom ook creatieve workshops aan voor 

groepen vrienden of familie.  

 

Cursussen en workshops 2021/2022 

Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven voor een cursus of workshop, stuur dan een mailtje naar: 

polart2005@hotmail.com.  

 

Schildercursus 

In deze cursus figuratief schilderen met olie- en/of acrylverf word je geleerd hoe je een schilderij opzet en 

uitwerkt. Als onderwerpen zullen model, portret, dier en landschap aan bod komen. Er worden je diverse 

technieken geleerd om tot een mooi resultaat te komen. Voorop staan het ontwikkelen van het 

schilderplezier en de eigen herkenbare stijl. 

Tijdsduur 10 vrijdagochtenden van 10.00 tot 12.30 uur: 24 september t/m 26 november 2021 

Docent Michel Pol (https://polart.exto.nl) 

Kosten € 145,- (inclusief koffie/thee) 

 

Cursus kunstzinnige expressie: ‘Verhalen van binnenuit’ 
In deze cursus kunstzinnige expressie leer je vanuit je eigen creatieve bron een verhaal te schrijven, te 

schilderen en te tekenen. Kunst en leven smelten hier samen. Ervaring is niet nodig. De cursus bestaat uit 

6 lessen. 

Tijdsduur 6 donderdagmiddagen van 14.00 tot 16.30 uur: 17 februari, 3, 17 en 31 maart, 7 en 

21 april 2022 

Docent Henneke Andreae (https://hennekeandreae.wordpress.com) 

Kosten € 120,- (inclusief materiaal, koffie/thee) 

 

Workshop gedicht en beeld 

Dichters brengen wat ze willen zeggen onder woorden. Beeldend kunstenaars verbeelden het. En hoewel 

het dus twee heel verschillende dingen zijn, zeggen dichters en beeldend kunstenaars soms precies 

hetzelfde. ‘s Ochtends krijgt u een inleiding over welke voorbeelden er te vinden zijn in de 

kunstgeschiedenis en onder de hedendaagse kunstenaars? Hierna gaan we zelf de slag. Na de lunch 

maken we een wandeling door De Slotplaats, waarbij we een aantal schetsen maken die we in het atelier 

uitwerken in een kunstwerk en waarbij we vervolgens een gedicht maken.  

Tijdsduur zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur: 16 oktober, 13 november en 11 december 2021 

Docent Jowan Kooijman (dichter) en Michel Pol (kunstenaar) 

Kosten € 65,- per workshop (inclusief materiaal, koffie/thee en eenvoudige lunch) 

mailto:info@ateliernatoer.nl
mailto:info@ateliernatoer.nl
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Workshop Schilder je lievelingsdier! 

Iedereen heeft wel een lievelingsdier of misschien wel meerdere. Een hond, een paard en kat zijn voor 

veel mensen lievelingsdieren. Maar ook wilde dieren zoals de wolf, de dolfijn en de tijger zijn vaak 

lievelingsdieren. In deze workshop ga je jouw lievelingsdier schilderen. Deze workshop is zeer geschikt 

voor kinderen. 

Tijdsduur vrijdagmiddag 14.00 tot 16.30 uur: 29 oktober en 19 en 26 november 2021 of nader 

te bepalen 

Docent Michel Pol (https://polart.exto.nl) 

Kosten € 25,- per workshop (inclusief materiaal, koffie/thee) 

 

Weekend Land art & beeldhouwen 

Landschapskunst of ‘Land art’ is een kunststroming waarbij het landschap lokaal verbouwd of omgevormd 

wordt met de bedoeling er een kunstzinnig symbolische betekenis aan te geven. Na een inleiding over 

land-art gaan we met de fiets het bos in op zoek naar bestaande beelden en betekenisvolle plekken. We 

creëren nieuwe beelden van aanwezig natuurlijk materiaal. We zetten dit op de foto om later te bespreken 

in het atelier. Ook gaan we aan de slag met o.a. albast en speksteen o.l.v. Alie Popkema. We maken dan 

een beeld die we ook naar huis kunnen meenemen.  

Tijdsduur vrijdagmiddag 14.00 tot zondag 14.00 uur: 25-27 maart, 2-4 september en 7-9 

oktober 2022 

Docent Alie Popkema (www.keunst.com) en Michel Pol 

Kosten € 125,- per weekend (incl. materiaal, koffie/thee en 2x eenvoudige lunch) 

 

Weekend Landschapslezen & schilderen 

De geschiedenis van een landschap is af te lezen uit de onderlinge samenhang tussen de diverse 

elementen. Als je ergens een laan, weiland, kerktoren of een weg ziet, kun je je afvragen wat dat over de 

desbetreffende plek en de geschiedenis zegt. Om nog beter te kijken naar het landschap gaan we 

schetsen. We maken een fietstocht waarbij we op verschillende plekken het landschap bespreken en een 

schets maken in potlood, houtskool of aquarel. De schetsen worden uitgewerkt tot een schilderij in het 

atelier.  

Tijdsduur zaterdagmorgen 10–13 uur en zondagmorgen 10- 13 uur: 14 & 15 mei en 24 & 25 

september 2022 

Docent Douwe Klijnstra en Michel Pol 

Kosten € 65,- per persoon per weekend (incl. koffie/thee) 

 

Workshop Schilder de bomen of het bos 

In deze workshop gaan we buiten schilderen in het bos en gaan een impressie schilderen van wat we zien 

en niet een kopie. Zo willen we niet alleen groene bomen schilderen, misschien vinden we paars mooier. 

We leren ook dat groen vaak niet groen is. Schilderen zou volgens Michel Pol per definitie een activiteit 

moeten zijn die “mindful” is. In deze workshop leer je je gedachten over “hoe iets geschilderd zou moeten 

worden” los te laten. Je leert schilderen zonder naar je innerlijke criticus te luisteren. Het resultaat is vaak 

verassend en leidt tot mooie inzichten.  

Tijdsduur vrijdagmiddag 13.30 tot 16.30 uur: vrijdag 15 oktober en vrijdag 5 november 2021 

Docent Michel Pol (https://polart.exto.nl) 

Kosten € 25,- per workshop (inclusief materiaal, eventueel fiets, koffie/thee) 

 

ATELIER NATOER ● FOARWURKER WEI 5 ● BAKKEVEEN ● WWW.GALERIENATOER.FRL ● 

E-MAIL: POLART2005@HOTMAIL.COM 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

September 2021, nr. 7 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

 

Nieuwsgierigheid als drijfveer 
 

Ik heb lang gedacht dat ik vooral door 

nieuwsgierigheid werd gedreven, wanneer ik me 

gretig verdiepte in de geschiedenis van de landen 

en streken, waar ik leefde of waar ik te gast was. 

Het is door de corona-crisis en alles wat daarmee 

verband houdt, en mijn reactie en die van andere 

mensen daarop, dat ik ontdek dat het toch wat 

ingewikkelder is. Ik beschrijf hieronder enkele 

indrukken die daaraan hebben bijgedragen. 

 

Ik begin met een beschrijving van recente 

gebeurtenis in Bakkeveen: het culturele rondje, 

dat op zaterdagmiddag 21 augustus in Bakkeveen 

voor de inwoners werd georganiseerd. Ik was door 

Geert Louwes uitgenodigd om daaraan een 

bijdrage te leveren. Ik kreeg een plaats toebedeeld 

in het programma op de Twakamp, de volkstuin, 

waar ik als fluitspeler samen met een 

verhalenvertelster (Jeannet) een kort programma 

zou verzorgen. Op diezelfde locatie kregen 

deelnemers ook de kans om groente te 

fermenteren geholpen door medewerkers van de 

Slotplaats, en er waren lekkere Srilankaanse en 

Afghaanse hapjes bereid door inwoners van 

Bakkeveen.  

 

Ons plekje was achter op de moestuin, naast een 

insectenhotel, vóór een appelboom met een 

prachtig uitzicht. Ik had gekozen voor wat kleine 

luchtige solostukjes van componisten als Marais, 

Telemann en Borsmortier, componisten uit de tijd 

dat het landgoed de Slotplaats ontwikkeld werd, en 

ook voor de traverso of de barokfluit, die in die tijd 

gebruikt werd, voor mij de moeilijkst te bespelen 

dwarsfluit. Optreden en zeker optreden als 

solospeler is voor mij nog altijd spannend, maar 

soleren in deze gezelschappen van toehoorders 

met aardige, waarderende opmerkingen en 

interessante vragen ervoer ik als een warm bad, 

waarin al die spanning van me afgleed. En ik vond 

het vooral een verademing omdat het zo 

contrasteerde met de normen en regels die thans 

in het publieke domein de omgang en 

samenwerking met anderen regelen en beperken. 

 

Ik dacht lang dat ik niet zoveel last van had, maar 

ik weet nu dat mijn contactbehoefte ook bepaald is 

door het verlangen om op gevarieerde wijze in 

ongedwongen verhoudingen met andere mensen 

om te gaan. Ik bedacht ook dat het maken van 

muziek en het vertellen van oude verhalen 

prachtige vormen zijn om met mensen in contact 

te komen. Dat was les één. 

De geschiedenis leert ons dat mensen komen en 

gaan, dat culturen opkomen en ook weer 

verdwijnen, maar dat de mensheid zich blijft 

ontwikkelen. Daarbij past dat je je behoeften en 

gewoontes tracht af te stemmen met de 

mogelijkheden en beperkingen die de omgeving 

waarin je leeft biedt. Daarom werk ik ook mee aan 

het realiseren van projecten die gericht zijn op het 

terugdringen van het gebruik van fossiele energie. 

Maar tegelijkertijd word ik bevangen door de vrees 

dat dat allemaal niet genoeg zal zijn en niet snel 

genoeg zal gaan en dat we afstevenen op een 

onvermijdbare catastrofe.  
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De maandelijkse fotosessie start hopelijk weer op dinsdagmiddag 28 september om 13:30 uur in 

Dúnhoeke. Of het echt door kan gaan hangt natuurlijk af van de corona-ontwikkelingen en de regels 

die gesteld worden. Maar wij verwachten dat de bijeenkomsten weer kunnen met voldoende 

ventilatie en afstand.  

In 2 uren, met een pauze, gaan we weer foto’s en soms filmpjes uit de “oude doos” bekijken en van 

commentaar/toelichting voorzien. Iedereen kan meekijken en inbreng leveren. Je kunt natuurlijk ook 

oude foto’s van Bakkeveen en naaste omgeving meenemen, dan proberen we na te gaan waar het is, 

van wanneer de foto is en wie er opstaan. Toegang gratis. 

 

En voor mij gaan daarmee de deuren open naar 

nieuwe angstaanjagende werelden: reuzen, die uit 

het bos komen en met één voetstap een heel dorp 

doen verdwijnen, of heksen die met één spreuk en 

één zwaai van hun toverstok een heel land onder 

water doen verdwijnen. De voorbodes daarvan zien 

we in de gebeurtenissen in nabije landen en 

streken. Ineens krijgen oude magische verhalen en 

sprookjes een nieuwe betekenis. Ik las altijd graag 

boeken met een hoog realiteitsgehalte, maar ik 

begin nu ook meer gevoel te krijgen voor verhalen 

die in volstrekt verzonnen werelden spelen. Dat is 

les twee. 

 

Ik probeer in beide werelden te leven. In heb in 

mijn opleidingstijd vertrouwen gekregen in 

methoden en technieken die in de wetenschap een 

rol hebben. Mijn loopbaan voltrok zich binnen de 

overheidsdienst, waarin het besef dat de overheid 

er is voor de burger weliswaar aanwezig is, maar 

binnen een breder pakket van drijfveren en 

redeneringen moet functioneren. Me laten 

vaccineren was daardoor voor mij een 

gemakkelijke beslissing. Ik krijg wel wat meer 

gevoel voor virusontkenners, vaccinbestrijders, 

politieke partijen, die beheerst lijken te worden 

door één idee of één wereldbeeld, maar ik blijf 

beseffen dat je moet blijven proberen om samen 

met al die andersdenkenden stappen naar de 

toekomst te zetten. 

 

Wie kan ons helpen? 

Het verleden blijft boeien. Onlangs ontving de 

Historische Vereniging een verzoek om na te gaan 

of er nog informatie in Bakkeveen aanwezig is over 

het verblijf van een later wereldberoemd geworden 

Rotterdamse kunstenaar, die aan het eind van de 

oorlog of vlak na de oorlog in 1945 onderdak had 

gevonden in Bakkeveen. Er wordt gewerkt aan een 

biografie over deze man, de schrijver ervan 

probeert over zijn onderduik- en verblijfsperiode  

in Friesland informatie te vinden.  

 

Het betreft de kunstschilder Johan Gütlich (1920-

2000). Hij heeft in de oorlog ondergedoken 

gezeten in Friesland, onder zijn eigen naam, maar 

hij had ook een vals identiteitsbewijs op naam van 

Jan de Vries. 

 

Hij voorzag in zijn onderhoud door voor de 

bewoners boerderijen te tekenen, portretten te 

maken, viool te spelen. Hij verbleef op 

verschillende plekken: ook in Appelscha en in 

Joure. In juli 1945 schrijft hij aan zijn moeder dat 

zij hem altijd kan bereiken in Bakkeveen. Uit de 

context van dat bericht blijkt dat hij tijdens de 

oorlog een postadres in Bakkeveen had. 

   

Hij wordt gekarakteriseerd als een fanatieke, 

besnorde Rotterdamse kunstenaar. 

  

In 1952 vertrok hij naar Brazilië, waar hij ook 

overleden is. Op Wikipedia staat veel informatie 

over zijn werk en levensloop. 

 

Inwoners van Bakkeveen die menen dat ze zelf of 

hun ouders herinneringen hebben of hadden aan 

deze figuur, kan ik in contact brengen met de 

biograaf.   

 

Fred Hoogenboom 
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Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Datum Tijd Voorganger Thema Locatie 

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

Zo 12 sep 9:30 Dhr. S.de Jong, Joure Gangbare dienst De Mande Bakkeveen 

Zo 19 sep 9:30 
Ds J. de Haan, 

Beetsterzwaag 
Heilig Avondmaal De Mande Bakkeveen 

Zo 19 sep 9:30 Meta Valk en Daniella Donker Kerk-op-schootdienst De Mande Bakkeveen 

Zo 26 sep 9:30 Ds. Jak Verwaal 
Bevestigen en afscheid 

ambtsdragers 
De Mande Bakkeveen 

Zo 3 okt 9:30 Ds. Jak Verwaal  
Gangbare dienst 

KND/Jeugd 
De Mande Bakkeveen 

De onlinediensten zijn te volgen via onze website www.itkeningsfjild.nl 
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De Slotplaats OERRR Dag 
Zondag 3 oktober 

 

Al jarenlang organiseert Natuurmonumenten het 

eerste weekend van oktober het Slotplaatsfestival 

op landgoed De Slotplaats. Vanwege de 

coronamaatregelen was het vorig jaar niet 

mogelijk een dergelijk festival te houden, en 

moesten we een alternatief evenement op het 

laatste moment annuleren. 

 

Dit jaar geven we het een nieuwe kans en hopen 

we op zondag 3 oktober De Slotplaats OERRR Dag 

te organiseren, een evenement voor kinderen van 

4 tot 12 jaar.  

 

Tijdens een ontdekkingstocht door het bos gaan zij 

bosdieren spotten en misschien zelfs een egel 

aaien, bomenbingo spelen, paddenstoelen speuren, 

marshmallows roosteren boven een vuurtje en nog 

veel meer!  

 

Zijn jullie niet bang in het bos? Meld je kind dan 

snel aan via de website van Natuurmonumenten en 

kom samen naar deze leuke dag van OERRR. 

 

 

Durkje van Veen 

Natuurmonumenten
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Giftshop voedselbank Opsterland 
 

de winkel waar u iets geeft in plaats van 

koopt. 
Voedselbank Opsterland heeft een eigen 

webwinkel. 

In deze giftshop worden allerlei artikelen 

aangeboden, die de voedselbank kan gebruiken. 

 

Het grote verschil is dat u artikelen koopt, keurig 

in uw winkelmandje kunt doen, betalen maar 

........ u ontvangt geen producten thuis.  

 

Wel ontvangt u bedankje voor u gift. Het is een 

ludieke manier om de voedselbank te steunen bij 

haar werk. 

U kunt een rode kool "kopen" voor € 1,50 of een 

voedselpakket van € 17,50. 

 

Ga eens op de website kijken: 

giftshop.voedselbankopsterland.nl 

en help de voedselbank helpen. 

 
  

https://giftshop.voedselbankopsterland.nl/
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Tai chi: 9 redenen om nu te beginnen 
 

Het ziet er prachtig uit, zo’n groep mensen die heel sierlijk en synchroon in slow motion 

bewegen. Maar om eerlijk te zijn, gaat het bij tai chi niet om het ‘mooi’. Waar gaat het wel 

om? 

 

1. Betere houding 
Een rechte, ontspannen houding is minder 
vermoeiend. Het verbetert je vitaliteit en je ziet er 
veel jonger uit. 

 
2. Gezonde gewrichten 

Je leert vanuit de juiste houding op een gezonde 
manier bewegen. Dat voorkomt slijtage. 
 

 
 

3. Meer balans 
Een goede balans is belangrijk als je op latere 
leeftijd het risico op vallen wilt verkleinen. Hoe 
eerder je dit traint, des te groter het effect. 
 

4. Betere coördinatie 
Door de asymmetrische bewegingen van tai chi 
verbeter je je coördinatie. Daar heb je profijt van bij 
elke andere sport en lichamelijke activiteit. 

  

5. Verbeteren hersenfunctie 
Je hersenen houd je jong door regelmatig te 
bewegen. De gevarieerde bewegingen van tai chi 
versterken dat effect. 
 

6. Betere concentratie en geheugen 
Doordat je met aandacht leert bewegen, train je het 
vermogen om je te concentreren en kun je het 
geheugen verbeteren. 

 
7. Diepere ontspanning 

Echte ontspanning vind je niet achter een 
beeldscherm, maar die vind je in je lichaam. Tai chi 
brengt je spieren en brein tot rust. 

 
8. Actief zijn zonder stress 

Naast ontspannen, willen we natuurlijk ook dingen 
doen. Tai chi leert je actief te zijn zonder stress, 
vanuit ontspanning. 

 

9. Zuinig omgaan met je energie 
Oefen je regelmatig, dan leer je zuinig om 
te gaan met je energie. Zo houd je energie 
over voor andere leuke dingen. Mooi toch. 

 
In Siegerswoude, Ureterp, Drachten 
Nieuwsgierig geworden? Probeer het eens uit. 
Je kunt tai chi volgen bij Dyn Dao op de 
volgende locaties: 
• Siegerswoude, dorpshuis: dinsdag 15.00 uur 
• Ureterp, De Wier: maandag 18.30 uur 
• Drachten, De Lawei: dinsdag 18.30 uur (op 

het moment van dit schrijven, is er een 
wachtlijst voor deze groep) 

 
Ervaren instructrice 
De lessen worden gegeven door Rieky Takken. 
Zij begon meer dan 20 jaar geleden met tai chi 
en heeft les gevolgd bij meervoudig Chinees- 
en wereldkampioene Qiuping Lin. 
 
Leren op je eigen niveau 
Bij tai chi leert iedereen op zijn eigen niveau. 
In de groepen op maandag- en dinsdagavond 
tref je alle niveaus en leeftijden door elkaar 
aan. De groep op dinsdagmiddag in 
Siegerswoude is speciaal voor 60-plussers. De 
bewegingen die daar aan bod komen, zijn wat 
makkelijker en er wordt wat meer herhaald.  
 

Gratis open lesweek 13 t/m 17 september 

 
Meld je aan voor de open lesweek 
Een mooi moment om te starten is de open 
lesweek van 13 t/m 17 september. Dan kun je 
gratis kennismaken met alle lessen van Dyn 
Dao. Dat is naast tai chi, ook yin yoga, Wudang 
fitness en meditatie. Meer informatie vind je op 
de website: www.dyndao.nl. Aanmelden kan bij 
Rieky Takken: 06-29323108, 
riekytakken@dyndao.nl 
 
Afgelopen weken ook in Bakkeveen 
Deze zomer gaf Rieky Takken ook tai chi in 
Bakkeveen. Dat gebeurde op woensdagochtend 
op De Slotplaats en zaterdag 21 augustus 
tijdens het ‘culturele rondje’. Zo konden veel 
Bakkeveensters al kort kennismaken met tai 
chi. Voor sommigen smaakte dat meteen al 
naar meer. 
  
 

Rieky Takken geeft privé- en groepslessen tai chi, yin yoga, Wudang fitness en meditatie in 
Siegerswoude, Ureterp en Drachten. Ze geeft ook les in opdracht van bedrijven. Meer 
informatie: www.dyndao.nl, 06-29323108, riekytakken@dyndao.nl 
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes 

 

 

 

Zaalruimte nodig? 
 

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 36 

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               

 

 

 

Dringende oproep !!!   
                                                                   

Bestuursleden  

gevraagd!  
 

Heb je tijd over? Wil je wat doen voor een 

ander?  

Help ons mee als vrijwilliger!!!!  

In Ureterp, Bakkeveen, Wijnjewoude, 

Frieschepalen en Siegerswoude.  

 

Om dit mooie Zonnebloemwerk te laten 

voortbestaan zoeken we enthousiaste  

vrijwilligers. Zowel voor- als achter de 

schermen.  

• Vind je het leuk om te helpen bij een 

activiteit of ga je liever op huisbezoek?  

• Of wil je graag meedenken bij de 

organisatie?  

• Misschien ben je goed in de administratie op 

orde houden?  

• Iemand met leidinggevende capaciteiten is 

ook van harte welkom!  

• En wil jij je af en toe of regelmatig inzetten? 

 

We bespreken graag waar jouw voorkeur ligt en 

waar jij energie van krijgt. Zodat we samen 

meer mogelijk maken voor onze deelnemers! 

 

Inlichtingen te verkrijgen bij  

Alie Postma tel. 06-51194290 of  

Antje Berga tel. 0512-510408. 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is de 

komende maanden als volgt geopend: 

• September: zaterdagochtend 4 en 18 

• Oktober: alle zaterdagochtenden 

• November: alle zaterdagochtenden, behalve 

de laatste van de maand 

• December: zaterdagochtend 11 

 

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). 
 

 

“Dorpskoor De Dunsjongers“ 

gaat weer repeteren met ingang van 23 

september.  

 

Wij zingen met een gemengd koor in de 

Dúndelle op de donderdagavond om 20.00 uur 

 

Wij zoeken nog nieuwe leden ! 

Kom eens gezellig langs en luisteren.  

De koffie staat klaar. 

 

Tot ziens.  

Piety de Boer, voorzitter van het koor 

 

 

Vlooienmarkten 
 

In de maanden juli en augustus zijn er 4 

vlooienmarkten georganiseerd. Tijdens alle 4 de 

markten was het weer goed: lekkere 

temperatuur en droog. Dat betekent mazzel in 

een natte zomer.  

De markten waren coronaproof. De gemeente is 

wezen controleren en de markten voldeden aan 

de eisen. Natuurlijk liepen of stonden mensen 

wel eens te dicht bij elkaar, maar dat is geen 

maatschappelijke uitzondering.  

Een maximum van ca 500 stands gespreid over 

het terrein van in totaal ca 4,5 ha geeft 

voldoende ruimte voor de bezoekers op dit 

“doorstroom evenement”.  

 

In september en oktober zijn er nog 2 markten 

per maand. Deze zullen ongetwijfeld steeds 

kleiner worden, naarmate de dagen korter 

worden en de kans op slechter weer groter 

wordt.  

 

Meer info en reserveren: 

www.bakkeveen.nl/markt 

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! 

 

Openingstijden elke dag: 

11 – 21 uur 


