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Jaargang 13 nr. 10  

 

     Oktober 2021 

Bakkeveensters kunnen deelnemen in postcoderoosproject  
 

De 200 zonnepanelen komen op dak waar de pijl naartoe wijst.  

zie pag 27 



2 

300 

  



3 

De Slûswachter 

 
We hebben een redelijk droge en warme 

septembermaand achter de rug. En dan valt in het 

eerste weekend van oktober al meer regen dan in 

geheel september. Het kan verkeren. 

De corona beperkingen zijn (voor de 

gevaccineerden dan) zo goed als opgeheven. Dat 

betekent dat het normale leven de draad weer 

oppakt. Ook in Bakkeveen zijn vele organisaties 

weer druk bezig met het organiseren van 

activiteiten. Lees maar ….. 

Jan van Dalen 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 6 okt Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 26 

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

Vr 8 okt Start Groene Tour.  Basisscholen, 14 uur 49 

Za 9, Zo 10 okt Expositie schilderijen in Schaapskooi Tsjerkewal 31 42 

Di 12 okt Gezond Natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur.  Elke dinsdag  36 

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

Wo 13 okt Natuerferiening Bakkefean: Algemene Ledenvergadering + Lezing. Dúndelle, 20 uur 33 

Vr 15 okt Atelier Natoer: Workshop “schilder de bomen in het bos”. Web 

Vr 15 okt Filmhuis: Maandfilm. Dúndelle, 20 uur 39 

Za 16 okt Herfstvakantie t/m zo 24 okt --- 

Za 16 okt Vlooienmarkt, 7-13 uur 55 

Za 16 okt Atelier Natoer: Workshop “gedicht en beeld”. Web 

Di 19 okt “Gezellige middag”.  Ankerplak, 13:30 uur 37 

Do 21 okt Vrouwen van Nu “Toneelkleding”.  Dúndelle, 19:45 uur 18 

Zo 24 t/m za 30 okt Collecteweek Bakkeveen 21 

Wo 27 okt Oude foto’s bekijken.  Dúnhoeke, 13:30 uur  (dus niet op dinsdag) 51 

Vr 29 okt Atelier Natoer: Workshop “schilder je lievelingsdier”. Web 

Za 30 okt Maak kennis met Mindfulness. Nieuw-Allardsoog 9:30 uur 54 

Za 30 okt Filmhuis: Filmmarathon.  Dúndelle, 11 uur 39 

Za 30 okt Maak kennis met tennis voor jeugd. Tennispark, 13 uur 19 

Zo 31 okt “Zaag door die buis”. Laatste dag van de actie 45 

Zo 31 okt Laatste dag inleveren verzoeken financiële ondersteuning door Vlooienmarkt 55 

Di 2 nov “Gezellige middag”.  Ankerplak, 13:30 uur 37 

Wo 3 nov Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 26 

Do 4 nov Laatste dag inzenden kopij Slúswachter maand november --- 

Do 4 nov Zonnebloem: feestmiddag. De Wier, 14 uur 48 

Vr 5 nov Breicafé. De Brink, 10 uur 18 

Za 6 nov Vlooienmarkt, 7-13 uur (laatste van het seizoen) 55 

Za 6 nov Griezeltocht Bakkeveen   Bosmanege, 16 uur Web 

Za 6 nov Lichtjesavond. Begraafplaats, 19 uur 16 

Wo 10 nov Soos 55+: Lezing over onderduikers.  Dúndelle, 14 uur Web 

Wo 10 nov Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur --- 

Do 11 nov Sint Maarten --- 

Vr 12 nov Filmhuis: maandfilm.  Dúndelle, 20 uur 39 

Di 16 nov “Gezellige middag”.  Ankerplak, 13:30 uur 37 

Do 18 nov Vrouwen van Nu  “De Oranjes”.  Dúndelle, 19:45 uur 18 

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 06-1678 6151 Frans Mulder Lid 06-3065 3272 

Josien Meulenhoff Secretaris 06-1954 4949 Fokke-Jan van Veen Lid 06-5422 1508 

Wychard Draaijer Penningmeester 06-4618 1205 Sylvia Andringa Lid 06-1524 5139 

Nienke Okkema Lid 06-2506 0866    

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

Na een lange periode van beperkende maatregelen 

ivm Corona zijn de teugels nu weer losgelaten. 

Hoe dit allemaal uit gaat pakken moeten we nog 

ervaren. Zo op het eerste gezicht lijkt het erop dat 

bij veel van onze commissies gewoon weer verder 

gaan bij waar men destijds was gebleven.  

 

Algemene ledenvergadering in 2022 

In het vorige nummer stipten we de ALV 

(Algemene Leden Vergadering) al even aan. 

Houden we deze nog in 2021 of pakken we de 

draad weer op in maart 2022? We hebben gekozen 

voor een ALV in 2022, omdat anders de ALV’s wel 

erg dicht op elkaar zitten. We doen ons best om 

onze leden elke maand op de hoogte te houden in 

deze dorpskrant over waar we mee bezig zijn.  

 

In het aprilnummer 2021 van de Slúswachter heeft 

onze secretaris, Josien Meulenhoff, een kort 

verslag geschreven van de activiteiten van PB in 

2019/2020. Daarmee komen onze leden niet voor 

verrassingen te staan. Ook gaf ze aan dat men 

voor vragen terecht kan bij ons bestuur. 

Regelmatig worden wij als bestuursleden 

aangesproken of bevraagd over zaken die spelen in 

het dorp. Blijf dit vooral doen! Onze 

telefoonnummers staan hierboven vermeld. 

 

Bestuursleden PB 

We hebben u in de Slúswachter op de hoogte 

gehouden van de bestuurswisselingen die zijn 

gedaan tijdens de Corona periode. In 2021 zijn 

Appie Dekker en Eppie Pera afgetreden. Zij 

hebben met veel verve hun functie 6 jaar lang 

vervuld. Appie vertegenwoordigde ook de 

recreatieve sector in het bestuur. Hij is sociaal 

vaardig en altijd goed gehumeurd. Toen hij nog 

slager in de Poiesz was, hield hij dagelijks 

spreekuur, heel handig. Hij vervulde meermaals 

een cruciale rol in het oplossen van lastige 

kwesties. Eppie is een gewaardeerde 

penningmeester geweest. Ze had haar zaakjes 

goed op orde en wist waar elke cent naar toeging. 

Ze is een doorpakker die altijd recht op jaar doel 

afgaat. Haar kennis van het sociale gebeuren in 

het dorp heeft ons vaak geholpen. Beiden hebben 

gevoel voor wat er leeft in het dorp en zijn mede 

daardoor waardevol geweest voor ons PB bestuur.  

 

Het bestuur heeft in hun plaats twee kandidaten 

bereid gevonden hen op te volgen. Appie is 

opgevolgd door Wychard Draaijer en Eppie wordt 

opgevolgd door Sylvia Andringa. Wychard is 

mede-eigenaar van het pand met kapsalon en 

pizzeria op de Brink. Sylvia is mede-eigenaar van 

Galerie Natoer, aan de Foarwurkerswei. Wij zijn blij 

met deze nieuwe kandidaten en daarmee is ons 

bestuur van 7 personen weer compleet.  

 

De functie van penningmeester is door Wychard 

overgenomen van Eppie. Secretaris blijft Josien 

Meulenhoff en Jannie is voorzitter. Nienke, Frans, 

Fokke-Jan en Sylvia zijn de overige leden van het 

bestuur. Op de ALV in 2022 krijgt u de gelegenheid 

met deze tussentijdse benoemingen alsnog 

wel/niet in te stemmen.  

 

Herinrichting De Brink 

Zoals sommigen al hebben opgemerkt zijn er 

metingen verricht in het gebied rondom De Brink 

door ingenieursbureau Royal Hashkoning. Dit is 

gebeurd in opdracht van de Gemeente om te 

kijken wat er mogelijk is aan aanpassingen aan het 

centrum van Bakkeveen.  

 

Zoals al eerder in deze krant is geschreven is er 

een subsidie beschikbaar voor herinrichting van De 

Brink. Deze gelden zijn voor een groot deel 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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afkomstig van de Top Regio Deal en zijn door de 

Gemeente binnengehaald. Er ligt een plan voor 

herinrichting, gemaakt door een werkgroep 

bestaande uit grotendeels aanwonenden van De 

Brink in samenwerking met architect Clemens 

Schoon, een oud inwoner van Bakkeveen. Hij heeft 

dit ten behoeve van het dorp gedaan voor een 

vriendenprijsje.  

 

Herinrichting van het centrum was een wens die 

het dorp heeft aangegeven in de Dorpsvisies van 

2012 en 2017. De gemeente gaat een concept plan 

voorleggen aan het dorp. Er wordt binnenkort een 

informatieavond georganiseerd, waarbij een 

concept plan wordt gepresenteerd en waar onze 

inwoners in groten getale verwacht worden. Daar 

kan iedereen zijn zegje hierover doen. Het plan 

heeft als limiet dat het moet passen binnen de 

financiële kaders die de Gemeente heeft gesteld. 

Zodra er een datum bekend is, wordt dit vermeld 

op de website www.bakkeveen.nl. 

 

Recreatieve Fietspaden 

We hebben contact opgenomen met de gemeente 

over hoever ze zijn met hun plannen voor het 

opknappen van de recreatieve fietspaden in het 

gebied Bakkeveen-Wijnjewoude. Hun antwoord is: 

er wordt gewerkt aan de uitwerking van de 

samenwerkingsovereenkomst (SOK). Een goede en 

nauwkeurige formulering kost nu eenmaal tijd en 

iets meer dan we in juni aangaven. Daarnaast 

dient er ook een juridische check plaats te vinden 

bij alle partijen. Doelstelling is om de SOK dit jaar 

te laten ondertekenen door alle partijen. 

 

Nieuwbouw Aylvalân 

Ook hierover hangen we elke maand bij de 

gemeente aan de telefoon om druk op de zaak te 

zetten. Dit schiet nauwelijks op, wat veroorzaakt 

wordt door het ‘stikstofdossier”. Inmiddels is 

duidelijk dat er iets moet gebeuren met 

stikstofrechten omdat dit plan naast een Natura 

2000 gebied ligt. Dat maakt nieuwbouw hier 

lastiger dan in andere dorpen. Zonder opkopen van 

deze rechten is nieuwbouw niet mogelijk. Door de 

gemeente is/wordt nu contact gezocht met enkele 

boeren nabij het Natura 2000 gebied over het 

opkopen van stikstofrechten. Dit is iets wat voor 

de gemeente ook nieuw is, misschien is dat de 

oorzaak ervan dat er zo weinig schot in zit.   

 

Als dit opkopen rond is, kan de procedure verder 

verlopen zoals normaal gebeurt bij 

nieuwbouwplannen. We blijven ervan uit gaan dat 

nieuwbouw van 40 woningen, als alle procedures 

doorlopen zijn, gerealiseerd kan worden.  

 

Politieke avond t.b.v. 

gemeenteraadsverkiezingen op dinsdag 8 

februari 2022. 

Zet dit in uw agenda! In maart 2022 vinden er 

weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wij 

organiseren voor de 3e maal op rij een politieke 

avond waarvoor wij alle partijen, die meedoen in 

Opsterland, uitnodigen. Dit vindt plaats in 

Dúndelle, waarbij Anne-Wil Lucas, tot begin dit 

jaar medebeheerder van De Slotplaats, en 

voorheen Tweede Kamerlid voor de VVD, voor de 

3e maal als gespreksleider zal optreden.  

 

Het nieuwe bestuur van PB Siegerswoude heeft 

aangegeven graag mee te willen doen met deze 

avond, en zij zijn, als mede inwoners van de 

gemeente Opsterland, natuurlijk van harte 

welkom. Op die avond worden de partijen 

bevraagd op hun plannen voor de komende 4 jaar. 

Ook u kunt uw vragen stellen en dat meenemen bij 

het bepalen van uw stemkeuze. 

 

Bent u nog geen lid van 

Plaatselijk Belang en 

wilt u dat wel graag 

worden?  

Dan vindt u op 

www.bakkeveen.nl/pb een 

aanmeldingsformuiier. Om 

de prijs hoeft u het niet te 

laten, die is slechts € 7,50 

per jaar. 

 

Jannie Tjassing

 
  

http://www.bakkeveen.nl/
http://www.bakkeveen.nl/pb
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Nieuw bij ons in het dorp …. 

 
Wilma en Alex van Seventer 
 

 

!n mijn zoektocht naar verhalen ben ik deze keer 

op bezoek bij Wilma en Alex van Seventer. Ze 

wonen aan de Nijefeansterwei, een van de mooiste 

weggetjes van Bakkeveen. Rechts liggen de 

weilanden van Adri Cornelissen. Het groene 

landschap sterkt zich uit tot aan de Ikeleane. 

Broedgebied voor weidevogels, dat was het. Nu 

zijn er foeragerende ganzen te zien en soms een 

kraanvogel wanneer de mais is geoogst.  

Net voor de bocht links staat een mooi verbouwde 

woonboerderij met schuur, daar wonen de mensen 

die zich aan U gaan voorstellen. 

 

Alex en Wilma zijn net gestopt met werken en ze 

zijn 25 jaar getrouwd. Ze konden het vieren na de 

Corona-tijd met de familie. 

Ik mag plaats nemen aan een hele lange houten 

tafel waar wel 12 mensen aan kunnen zitten. Het 

zegt iets over de woonruimte in de verbouwde 

boerderij. 

 

Wilma is een collega wijkverpleegkundige blijkt al 

snel. Het is een valkuil voor mij want dan kunnen 

we de hele dag wel doorpraten denk ik bij mezelf. 

Ze heeft samen met Alex sinds 2013 een 

Woonzorgcomplex gerund in Brabant. 

 

De Corona heeft hard toegeslagen. Bij de 23 

bewoners vertelt Wilma, was het een zware en 

emotionele tijd voor ons.  

De rolverdeling tijdens het werk was dat Wilma alle 

zorgzaken regelde en Alex al het andere regelde, 

hij is een echte ondernemer. 

Voor de insiders: De inkomsten werden verkregen 

omdat bewoners een zware verpleeghuisindicatie 

hadden of een andere vorm van zorgindicatie. 

Wilma stond voor de kwaliteit van de zorg en deed 

daar geen concessies in. 

 

Wilma en Alex hadden een sterke wens om weer in 

Friesland te gaan wonen. De zoektocht naar een 

huis begon in Gaasterland omdat Alex van het 

water houdt en Wilma van het bos. Alex vertelt dat 

ze de wens van het gaan wonen aan het water 

“snel hebben laten varen” (citaat). Ook van de 

pastorie in Appelscha werd afgezien. Dan komt een 

huis bij de Duerswouderheide nabij het Natura-

2000 gebied in beeld. Het lukte de woning te 

kopen. De verbouwing heeft de nodige tijd in 

beslag genomen. Het aanvragen van vergunningen 

en de combinatie met het werk in Brabant namen 

tijd in beslag. Het huis is nu klaar en het werk is zo 

goed als afgesloten.  

 

De woonboerderij 

In 2019 is het huis gekocht. De bouw heeft 

gedurende een goed jaar eerst stilgelegen 

vanwege de eerdergenoemde voorbereidingen. De 

kap (het raamwerk) van de boerderij is intact 

gebleven, de muren en de dakbedekking (riet) zijn 

nieuw. 

 

Het is een huis uit 1916. Het gebouw is lang 

gebruikt als kleine boerderij. In de jaren 70 zijn 

asbest platen op het dak gelegd. Nu zijn de 

oorspronkelijke kleuren van de muren 

en de voegen in originele staat 

teruggebracht. Het voorhuis (voorste 

gedeelte) heeft rosé stenen met lichte 

voegen, het achterhuis heeft witte 

gevels met rosé voegen. De originele 

sporen in de kapconstructie zijn 

behandeld en opnieuw gebruikt. Ik 

hoop dat ik dit goed heb beschreven 

als leek (ik ben geen bouwkundige) 

omdat Alex en Wilma erg trots zijn op 

dit eindresultaat. 

 

Wilma van Seventer-van der Schoot is 

op 3-7-1961 in Sneek geboren en 

woonde tot haar 4e in Harich. Ze is 

dochter van een dominee. Wilma had 

een zus die 7 jaar geleden is  
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overleden, ook haar ouders zijn 

overleden. 

Wilma’s moeder was verpleegster 

in hart en nieren. Het gezin 

verhuisde vaak door alle beroepen 

van vader als dominee (naar 

Appelscha en Voorschoten). Wilma 

deed de MBOV en trouwde en 

kreeg 2 kinderen. Het huwelijk 

hield geen stand en door de 

invloed van vader die niet wilde 

dat zijn dochter een ongelukkig 

leven zou gaan krijgen, scheidde 

Wilma. 

 

In 1996 verhuisden ze naar 

Brabant waar een boerderij met 

grond werd gekocht. Haar ouders 

verhuisden mee en woonden in 

een verbouwde voormalige varkensstal, vertelt 

Wilma. Haar kinderen uit het eerste huwelijk zijn 

nu 35 en 33 jaar en met Alex kreeg Wilma nog een 

derde kind (24 jaar) en de 2 kinderen van Alex (32 

en 29 jaar) als stiefkinderen. “We zijn een 

samengesteld gezin en iedereen kan goed met 

elkaar”, zegt ze. 

Alex vertelt dat Wilma een open en eerlijke vrouw 

is die zegt waar op het staat. 

Ze houdt van haar paarden die nog in Brabant zijn, 

van rommelmarkten. Ze laat een lessenaar zien; 

haar laatste aanwinst. Ze fotografeert en houdt 

van de natuur. 

 

Alex van Seventer 1-11-1959 is geboren in Ermelo 

en ging in Putten naar de lagere school. Hij groeide 

op in een gezin met 6 jongens en 2 meisjes, een 

groot katholiek gezin. Zijn vader was Sergeant 

Majoor bij de Geneeskundige Troepen. Alex ging 

naar de lagere landbouwschool en daarna naar de 

technische school richting autotechniek. Hierna 

verkocht hij kopieerapparaten. Alex trouwde en 

kreeg 2 kinderen maar het huwelijk strandde na 

12½ jaar.  

 

Alex en Wilma ontmoetten elkaar toen Alex een 

kopieermachine leverde. Bij Wilma sloeg de vonk 

direct over, bij Alex duurde het wat langer, omdat 

hij nog niet toe was aan een nieuwe relatie. Een 

nieuwe ontmoeting leidde tot een blijvend contact 

wat nu al 28 jaar standhoudt.  

 

Alex is een denker vertelt Wilma, alleen ‘s nachts 

stopt dat. Het ondernemerschap zit hem in het 

bloed. Zij raken samen nooit uitgepraat, er borrelt 

altijd wel weer een nieuw idee op. 

 

Hoe herkent U Wilma en Alex 

Wilma is van gemiddelde lengte, slank en blond 

met groene ogen, Alex is vrij lang en slank en 

heeft bruine ogen. Ze verstaan het Fries, maar 

spreken het niet (meer). 

 

De Blue zone 

Beiden hebben het TV-programma gezien en ze 

hebben beiden een gezonde leefstijl en staan 

achter de visie. 

 

De huisdieren 

De paarden Wenda en Karina zijn al genoemd, Max 

de Golden Retriever is 4 jaar en vooral om het 

karakter gekozen. Hij werd dan ook ingezet in de 

Woonzorg. Kater Jack is jong en ondeugend en 

bezig met de zindelijkheidstraining. 

De mooie vijver is een liefhebberij van beiden, de 

kippen komen nog. 

En dan is er de zwarte roodstaart die heeft 

gebroed en de huis en boerenzwaluwen. 

In het land zit een vos en de witte buizerd (zit er al 

jaren weet ik als vogelaar hi hi)) is gespot. 

 

Tot slot 

Het is hier zo stil en de mensen groeten. En ‘s 

nachts is het aardedonker en bij helder weer is de 

sterrenlucht prachtig. 

 

Bedankt Wilma en Alex voor de openhartigheid en 

de gastvrijheid namens de lezers van de 

Slûswachter. 

JN 
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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 

 

   geen pakketten meer, maar échte 
 

    
                           hoe mooi is dat? 

      

     Op de avonden van: 

     dinsdag 12 oktober, woensdag 13 oktober, 

     dinsdag 19 oktober, dinsdag 26 oktober en 

     donderdag 28 oktober 2021 

      

  Lampionnetjes 

  krans               → 

   

  Alle voorbeelden 

  komen op onze  

  eigen website, 

  FB pagina en op 

  www.bakkeveen.nl 

  te staan. 

http://www.dewylderoas.nl/
http://www.bakkeveen.nl/
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Voor Ieder Een KAdo  
 

In de vooravond heb ik op een bijzondere locatie 

een afspraak gemaakt met Binne Brouwer. Binne 

41 jaar geleden geboren in Dokkum, in zijn jeugd 

verhuisd naar Leeuwarden, daar ook gestudeerd 

(Sociaal Pedagogische Hulpverlening), tijdens zijn 

studieperiode zijn vrouw Muriël 42 jaar leren 

kennen.  

 

Nadat ze beide hun studie hebben afgerond zijn ze 

in Leeuwarden blijven wonen. Binne in de 

noordelijke regio o.a. als flexwerker werkzaam in 

de begeleiding van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt vanuit verschillende 

dagbestedingslocaties en Muriël eerst als 

vaktherapeut beeldend bij verschillende 

werkgevers en nu als activiteitenbegeleider bij de 

GGZ in Leeuwarden.  

 

In 2010 besluiten ze om het roer om te gooien, de 

ervaringen die ze samen hebben opgedaan in hun 

werk willen ze zelfstandig gaan uitvoeren, daar heb 

je in eerste instantie een ’groenere’ werk- en 

woonomgeving voor nodig. De omgeving van het 

Drents-Friese Wold is daar uitermate geschikt 

voor, maar ook Bakkeveen voldoet aan hun eis.  

 

Samen met hun dochter Cerin (nu 16) en zoon 

Jilvan (nu 12) verhuizen ze in 2010 naar 

Bakkeveen, daar wordt zoon Vayan (nu 8) 

geboren. Alle 3 de kinderen hebben iets met 

muziek, ’dat hebben ze van hun moeder’. ‘Muriël 

speelt verschillende instrumenten en kan ook goed 

zingen’.  

 

Op de parkeerplaats bij de Slotplaats treffen we 

elkaar ‘herkenbaar aan het busje met Vieka er 

op’. Ik kom iets te laat maar Binne is al aanwezig, 

nadat we elkaar voorgesteld hebben neemt Binne 

mij mee naar het bos van de Slotplaats, één van 

de werkterreinen van Vieka.(www.viekazorg.nl) 

   

 

Achter het voormalige theehuis begint direct het 

werkterrein waar de medewerkers van Vieka in 

overleg met natuurmonumenten de bestaande bos 

aanplant onderhouden. 

 

Wanneer Binne mij mee wil nemen naar een 

gedeelte waar veel onkruiden zoals: 

‘springbalsemien, Japanse Duizendknoop en 

Amerikaanse vogelkers’ groeit, lopen we 

werknemer Sander van Slooten tegen het lijf. 

Sander is sinds kort in dienst bij Vieka groen, een 

volgende tak aan de ‘Viekaboom’ die zich 

hoofdzakelijk bezighoudt met onderhoud van 

tuinen zowel zakelijk als particulier. Omdat hier 

volgens de overheid maar ook 

verzekeringtechnisch regels voor zijn wanneer je 

dit onderhoud wilt verrichten heeft Binne samen 

met zijn vrouw Muriël besloten hier, zoals eerder 

aangegeven, een nieuwe loot aan de Viekaboom 

voor op te richten. Sander, de hovenier, werkt en 

begeleidt samen de mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt binnen Vieka-groen.  

 

 
 

De werkzaamheden zijn bij bedrijven en 

particulieren. De werkzaamheden op de Slotplaats 

worden vooral gedaan door de groep dagbesteding 

van Vieka.  

http://www.viekazorg.nl/
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Samen met de Kleinstesoepfabriek, gevestigd in 

Leek, heeft Binne gekeken naar de mogelijkheden 

om leer-werkplekken te creëren met onze 

dagbesteding binnen de Kleinstesoepfabriek. ‘Op 

dit moment werken we 1 dag per week in een 

productielijn voor het afvullen van flesjes sojasaus. 

Het betreft dus niet het overnemen van 

werkzaamheden of vullen van vacatures maar 

kijken we waar de mensen van Vieka bepaalde 

werknemersvaardigheden kunnen leren’. 

(www.dekleinstesoepfabriek.nl) 

   

Recreatiecentrum Dúndelle in Bakkeveen laat het 

onderhoud van het groen in en om het zwembad, 

maar ook het onderhoud van het zwembad zelf 

voor een groot deel onder begeleiding van Vieka 

door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

plaatsvinden.  

 

In 2015 wordt hun eerste VIEKA ‘kindje’ geboren, 

in eerste instantie een webshop waar speelgoed te 

koop is dat op verschillende dagbestedingslocaties 

wordt gemaakt, Voor Ieder Een KAdo. Begin 

september van dit jaar wordt daar een fysieke 

winkel aan toegevoegd waar je het uitgebreide 

assortiment ook kan zien en kopen gevestigd bij 

Atelier Natoer, Foarwurkerwei 5. (www.vieka.nl) 

 

Naast bovenstaande partners zijn Binne en Muriël 

steeds opzoek naar mogelijkheden om verder uit 

te breiden of samenwerkingen te zoeken. Op dit 

moment zijn er gesprekken met Dagbesteding De 

Scheperij in Bakkeveen, dagbesteding die vooral 

gericht is op de dagbesteding voor ouderen, om te 

kijken waar er overlap is en waar zij elkaar kunnen 

versterken. (www.dagbestedingdescheperij.nl)  

 

http://www.dekleinstesoepfabriek.nl/
http://www.vieka.nl/
http://www.dagbestedingdescheperij.nl/
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Vieka begonnen als eenmanszaak en nu een 

Vennootschap Onder Firma waar de winkel, de 

webshop en het groenbedrijf zijn ondergebracht. 

Stichting Vieka biedt dagbestedingsplaatsen bij 

samenwerkingspartners natuurmonumenten ‘de 

slotplaats’, recreatieterrein Dúndelle en de 

Kleinstesoepfabriek. De groei heeft er verder voor 

gezorgd dat Vieka bij Dijk in Ureterp een groot 

deel van de materialen die Vieka gebruikt in opslag 

heeft, dan moet je denken aan bosmaaiers, 

zitmaaier, onkruidstomer, maaibalk en een 

mintrekker etc.  

 

 

Voor Ieder Een KAns is nu het motto/visie voor 

Stichting VIEKA in de zomer van 2016 officieel 

ingeschreven in de KvK. ‘Met mijn idee wil ik een 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Bakkeveen 

en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

laten participeren in de maatschappij. Door samen 

te werken met partijen die actief zijn binnen 

Bakkeveen willen we verbinding zoeken en maken 

met de samenleving. Het gevoel er weer bij te 

horen door een zinvolle dag invulling waarin 

eenieder zich kan ontwikkelen op zijn eigen 

tempo’.  

 

 
 

Een klein team begeleiders en medewerkers met 

een afstand tot de arbeidsmarkt zorgen dagelijks 

dat bovenstaande motto/visie ook duidelijk 

zichtbaar is voor de inwoners van Bakkeveen.  

 

Na een overheerlijke cappuccino in het voormalige 

theehuis beëindigen we ons gesprek. Binne dank 

voor al je informatie en de uitleg hoe ik de 

verschillende ‘onkruiden’ die er in grote getalen in 

het bos aan de slotplaats groeit en bloeit kan 

herkennen. Succes met alle ophanden zijnde 

ontwikkelingen van Vieka en mocht je echt een 

keer omhoog zitten met vervoer, dan kan je me 

altijd bellen. Inmiddels is de duisternis ingevallen 

en verlaat ik het parkeerterrein op weg naar huis. 

 

Jos Brouwer 
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uw team van  

notariële  

specialisten
 

testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | 

nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | 

huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | 

koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | 

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

aandelenoverdracht
 

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis 

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

☎ 0512-512205 | Stationsweg 49, 9201 GH Drachten 
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Uit de praktijk van de notaris 
 

 

 

Hoe te handelen bij een 

vereffening? 
 

 

Na beneficiaire aanvaarding door een erfgenaam 

moeten de erfgenamen de erfenis vereffenen.  

 

De vereffeningsprocedure bestaat uit een aantal 

stappen die de erfgenamen samen moeten zetten.  

 

Onderstaande checklist kunt u gebruiken bij het 

uitvoeren van die vereffeningsstappen. 

 

 

Stap 1. Maak een boedelbeschrijving 

Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle 

bezittingen en schulden van de erfenis met daarbij 

vermeld wat de waarde van elke bezitting en de 

hoogte van elke schuld is.  

Alle erfgenamen moeten hun handtekening zetten 

op de boedelbeschrijving. 

 

Stap 2. Leg de boedelbeschrijving neer bij 

rechtbank 

Vervolgens moet de boedelbeschrijving worden 

neergelegd bij de rechtbank.  

Vraag om een ontvangstbevestiging van de 

rechtbank zodat u later kunt bewijzen dat u de 

boedelbeschrijving hebt neergelegd. 

 

Stap 3. Roep schuldeisers op 

Maak een lijst met alle personen op die volgens de 

boedelbeschrijving schuldeiser zijn. 

Controleer of u alle adressen van de schuldeisers 

heeft; als een adres ontbreekt dan meldt u dat aan 

de kantonrechter. 

Stuur brieven aan alle schuldeisers met het 

verzoek hun vorderingen bij u in te dienen. 

 

 

 

Stap 4. Verkoop bezittingen van de erfenis 

Genoeg geld in erfenis om alle schulden te betalen?  

• ja, dan is verkoop van bezittingen niet nodig > 

ga door naar stap 5 

• nee, dan is verkoop bezittingen nodig > ga 

door met stap 4 

• Is de ontvangen verkoopopbrengst groot 

genoeg om de schulden nu wel te kunnen 

betalen? 

• ja > ga door naar stap 5 

• nee > u kunt het beste contact met de notaris 

opnemen en niet verder gaan met stap 5. 

 

Stap 5. Betaal schuldeisers 

Zo gaat u te werk bij het betalen van schuldeisers: 

• houdt bij op een lijst wanneer en hoeveel aan 

een schuldeiser is betaald 

• stel schuldeisers per brief op de hoogte dat de 

schuld is betaald 

 > schuldeisers betaald? De vereffening is nu klaar. 

 

De vereffening is klaar, wat nu? 

Wij adviseren u de papieren van de vereffening te 

bewaren, voor als later onduidelijkheid ontstaat. 

Wat van de erfenis over is kan tussen de 

erfgenamen worden verdeeld. 

De te verrichten vereffeningswerkzaamheden lijken 

overzichtelijk maar kunnen in de praktijk best 

complex zijn. 

Indien er genoeg geld in de erfenis is om de 

schulden te voldoen kunt u ook aan de rechter 

vragen vrijgesteld te worden van een aantal 

verplichtingen.  

Ons kantoor is gespecialiseerd in complexe(re) 

vereffeningen. Mocht u hulp wensen dan zijn wij 

uiteraard graag bereid u te ondersteunen. 
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Uitnodiging Lichtjesavond 
 

 

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Bakkeveen 

organiseert voor de tweede keer een 

lichtjesavond in Bakkeveen, in samenwerking 

met De Ald jiersploech Bakkefean. 

 

Datum: Zaterdag 6 november 2021 

Tijd:     19.00 uur  

(inloop vanaf 18.30 uur) 

Plaats:Begraafplaats Bakkeveen 

 

U wordt voor deze avond van harte uitgenodigd 

om, eventueel samen met uw familie en/of 

vrienden, stil te staan bij herinneringen aan uw 

overleden dierbare(n).  

 

Deze avond is niet alleen bedoeld om overledenen 

te gedenken en een lichtje te plaatsen op hun graf. 

Ook voor hen, die op een andere plek begraven of 

verstrooid zijn, kan een gedenklichtje geplaatst 

worden op een speciaal daarvoor bedoeld hart, 

opgesteld op de begraafplaats. De grafkaarsen 

worden op de begraafplaats verstrekt.  

 

Het meenemen van een zaklampje wordt 

geadviseerd. 
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Vrouwen van Nu 
 

 

Op 1 september hebben we een gezellige 

koffieochtend gehad, waarbij Truus foto’s heeft 

laten zien die de afgelopen jaren gemaakt zijn op 

de uitstapjes, onder andere naar Den Haag waar ze 

naar het Binnenhof zijn geweest, gewinkeld in Den 

Haag. 

 

Ook zijn we naar Frederiksoord geweest waar we 

een rondleiding kregen over de dorpen van de 

weldadigheid. De volgende foto’s gingen over de 

stoomtreinen tussen Hoorn en Medemblik. We zijn 

naar omroep Friesland geweest, waar we door de 

studio’s zijn geweest. Al met al was een leuke 

herkenning op de foto’s met van: die is oud 

geworden of van die is er helaas ook niet meer. 

 

Wensambulance 

16 september hadden we twee mensen die op de 

wensambulance rijden en werken, dit is allemaal 

vrijwilligerswerk. 

Wat een mooie verhalen en wat een mooi werk 

doen deze mensen. Er is altijd een verpleegkundige 

aanwezig. De auto ziet er niet uit als een 

ambulance. Degene die er in ligt of zit kan heerlijk 

naar buiten kijken als die wil, maar je kan niet naar 

binnen kijken en dat is heel erg prettig. 

 

Iedereen kan iemand voor de wensambulance 

aanmelden, en dat wordt beoordeeld door een 

coördinator. Deze neemt dan contact op met de 

betreffende arts. In feite worden dingen heel snel 

geregeld want je weet nooit hoelang die persoon er 

nog is.  

 

Er is eigenlijk geen wens te gek. Bijvoorbeeld 

iemand wil graag voor de laatste keer zijn of haar 

huis zien waar die geboren is of gewoond heeft, en 

onderweg zien ze iets wat ze herkennen, oh daar 

gaan we ook nog even heen. Ze doen er alles aan 

om het mogelijk te maken.  

 

Ze waren met de ambulance gekomen die konden 

we ook bekijken. Het mooiste is ook nog eens dat 

ze er niks voor hoeven te betalen. Ze worden door 

verschillende bedrijven gesponsord, en krijgen 

natuurlijk donaties. 

 

Truus Witteveen 

Vrouwen van Nu Bakkeveen 
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Zaterdag 30 oktober        Gratis 

 

Maak kennis met tennis 
 

Neem je vrienden en vriendinnen mee naar 

een toffe dag met spelletjes, wat lekkers en 

…. 

Op het programma staat: Tennisclinic 

van een heuse tennistrainer, tennis-

spelletjes, spelletjes op de heide naast 

het tennispark, we eten iets lekkers, 

doen een speurtocht in het donker met 

het thema Halloween (begeleiding voor 

de jonge kinderen) En sluiten af met 

disco (tennis). 
 

Leuk als je wel óf (nog) niet kunt tennissen. 

 

Voor 8 tot 15 jaar. 

Locatie: ons tennispark.  

Van 13 tot 21 uur. 

(voor eten en drinken  

wordt gezorgd). 

Aanmelden via QR-code: 

   

Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

 

Mix Toernooi 
 

Wij willen dit jaar eindelijk weer eens een toernooi 

organiseren, vanwege de (jeugd-)competitie, zijn de 

banen beperkt beschikbaar.  

Houdt de volgende datum vrij in jullie agenda:  

 

Zaterdag 9 oktober  -  Mix toernooi!!  

 

Jullie kunnen je opgeven via de mail uiterlijk 3 

oktober.  

 

VCL Dúndelle 

Henderika Hulshoff 

vcl@ltcdundelle.nl 

  

 

 

 

Geslaagde Uitgestelde 

ALV/Jeugdactiviteit/BBQ 

 
Omdat de jaarlijkse ALV in de gebruikelijke periode 

vanwege de coronamaatregelen niet kon 

plaatsvinden, heeft het bestuur besloten als 

experiment de uitgestelde ALV te combineren met 

een jeugdactiviteit en een BBQ voor alle leden, 

aanhang en belangstellenden. 

 

De opkomst was niet overdreven hoog, maar door 

de jeugdactiviteit waren er voor het eerst ook 

ouders (zelf niet lid) van jeugdleden aanwezig. Het 

bestuur maakte van de gelegenheid gebruik om 

onze nu toch echt aftredende secretaris Nynke de 

Jong te bedanken voor haar nimmer aflatende 

inzet sinds haar aantreden in 2015. 

  

De aansluitende BBQ, verzorgd door BEIJK 

Catering, was ook erg lekker, gezellig en zelfs 

drukker bezocht dan de ALV! Voor herhaling 

vatbaar dus wat het bestuur betreft.  

 

Misschien de jaarlijkse ALV voortaan in de 

(na)zomer plannen dan maar? We horen graag de 

mening van leden hierover, bijvoorbeeld op de 

eerstvolgende reguliere ALV in februari.  

 

Wij doen mee dit jaar ook weer mee met de 

Rabobank ClubSupport. Stem op je favoriete 

club via de site van de Rabobank op LTC 

Dúndelle. Met de financiële steun kunnen we 

als vereniging onderhoud uitvoeren, spullen 

aanschaffen en leuke activiteiten 

organiseren. 

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 



 

20 

 

  



 

21 

Belangrijk nieuws over de collecteweek 2021 
 

 

Ook dit jaar is er weer de gezamenlijke 

collecteweek in Bakkeveen. In de week van 24 

t/m 30 oktober kunt u een collectant 

verwachten die collecteert voor 15 goede 

doelen. De eerste keer was voor ons een groot 

succes. Laat het dit jaar niet minder zijn. 

 

Hoe krijgt de collecte vorm 

In het weekend voor de collecteweek valt er een 

envelop bij u in de brievenbus. In deze envelop zit 

een invulformulier waarop u uw donatie kunt 

invullen. U doet het formulier samen met uw 

donatie terug in de envelop en plakt deze dicht. 

Het formulier is nu ook voorzien van een QR-code 

waarmee u uw gift digitaal over kunt maken. Dit 

heeft onze voorkeur, maar vergeet dan niet om het 

formulier mee te geven aan de collectant.  

 

Aan het eind van de collecteweek komt een 

collectant de envelop weer ophalen in een 

verzegelde emmer. De collectant zorgt dat de 

emmer terugkomt bij de organisatie van de 

collecteweek. Zij handelen het verder af met de 

deelnemende fondsen en goede doelen. Alle 

informatie en regelementen zijn terug te vinden op 

www.bakkeveen.nl/collecteweek.  

  

Onderstaande fondsen en goede doelen doen mee 

bij de collecteweek 2021. Hier is in het kort 

informatie over de deelnemende fondsen en goede 

doelen. Voor meer informatie en hun werk kunt u 

terecht op hun website. U kunt zelf bepalen 

hoeveel u voor welk fonds en goed doel doneert. 

 

Hersenstichting 

Denk je eens in dat er iets met je hersenen 

gebeurt. Je hersenen laten je praten, lachen, 

genieten….. Zonder dat je erbij stil staat heb je ze 

nodig bij alles wat je doet, denkt en voelt. 

Door kennis te verzamelen en te delen, kunnen 

meer mensen worden geholpen. Daarom zet de 

Hersenstichting alles op alles voor gezonde 

hersenen voor iedereen. 

Voor meer informatie: www.hersenstichting.nl 

 

Amnesty Internationaal 

Amnesty voert actie voor een wereld waarin 

respect heerst voor alle mensenrechten van alle 

mensen, waar ook ter wereld. 

Voor meer informatie: www.amnesty.nl 

 

Reuma Nederland 

De sleutel om reuma de wereld uit te helpen is 

wetenschappelijk onderzoek. Reuma Nederland is 

de belangrijkste financier van onafhankelijk 

wetenschappelijk reuma-onderzoek in Nederland. 

Ook draagt Reuma Nederland bij aan betere 

behandelmethoden en geven zij voorlichting over 

reuma.  

Voor meer 

informatie: 

www.reumanederland.nl 

 

Hartstichting 

Iedereen een gezond hart. Dat is onze missie. Het 

is onze ambitie om meer mensen langer te laten 

leven met een gezond hart. Met een betere 

kwaliteit van leven en meer hartgezonde 

levensjaren. 

Dat kunnen ze bereiken door, meer mensen zich 

bewust te laten zijn van hun risico op hart- en 

vaatziekten en gezond(er) gaan leven om zo het 

risico te verlagen. Minder mensen daadwerkelijk 

een hart- of vaatziekte krijgen en dat er bij 

spoedsituaties sneller wordt gehandeld. 

Voor meer informatie: www.hartstichting.nl 

  

Kinderhulp 

1 op de 12 kinderen groeit in Nederland op in 

armoede. Dat er thuis weinig geld is, merken zij 

overal en altijd. Kinderhulp helpt. Met iets groots, 

of iets kleins. Iets dat ze de kracht geeft om mee 

te doen. Bijvoorbeeld met een dagje uit, fiets, 

opleiding, kleding of door ons project 

Kinderzwerfboek, waardoor alle kinderen thuis 

kunnen genieten van een mooi boek. Dingen die 

heel gewoon lijken, maar toch het verschil 

maken. Nu en in hun toekomst. 

Voor meer informatie: www.kinderhulp.nl  

 

Longfonds 

Mede met uw steun proberen onderzoekers 

binnen 5 tot 7 jaar kapot longweefsel bij 

patiënten met COPD te herstellen. 

Voor meer informatie: www.longfonds.nl 

 

Epilepsiefonds 

In Nederland leven 200.000 mensen met 

epilepsie. De aandoening is op dit moment nog 

niet te genezen. Het Epilepsiefonds financiert 

onderzoek om de genezing van epilepsie zo snel 

mogelijk dichterbij te brengen 

Voor meer informatie: www.epilepsiefonds.nl   

 

MS Fonds 

In Nederland hebben ongeveer 25.000 mensen 

MS. Hier komen jaarlijks zo’n 1.000 mensen bij. 

De eerste symptomen laten zich meestal zien 

wanneer mensen tussen de 20 en 40 jaar oud 

zijn. Het is de meest invaliderende ziekte onder 

jonge mensen. Er zijn medicijnen om de ziekte af 

te remmen, maar genezende middelen bestaan 

(nog) niet. Mensen met MS kunnen wel gewoon 

oud worden. 

Voor meer informatie: 

www.nationaalmsfonds.nl 

http://www.bakkeveen.nl/collecteweek
http://www.hersenstichting.nl/
http://www.amnesty.nl/
http://www.reumanederland.nl/
http://www.hartstichting.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
http://www.longfonds.nl/
http://www.epilepsiefonds.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/
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KWF 

Meer mensen die beter leven met en na kanker. 

Dat is, kort gezegd, waar wetenschappelijk 

onderzoek wat ons betreft om gaat. Leven 

veranderend onderzoek, waarbij we mensen, 

organisaties en experts verbinden. Want samen 

bereiken zij doorbraken op veel vlakken. Zoals 

manieren om kanker vroeg op te sporen. 

Behandelingen voor zeldzame kankersoorten. Of 

dure medicijnen bereikbaar maken voor iedereen 

die ze nodig heeft. 

Voor meer informatie: www.kwf.nl 

 

Prinses Beatrixspierfonds 

In Nederland lijden ruim 200.000 mensen aan 

een spierziekte. Sommige zijn dodelijk, sommige 

zijn erfelijk, ze hebben allemaal een verlammend 

effect op de spieren. Een ziekte die spieren 

aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook 

het hele leven van een persoon aan. Het Prinses 

Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk 

onderzoek naar genezing en naar verbetering van 

de kwaliteit van leven van patiënten. 

Voor meer informatie: 

www.prinsesbeatrixspierfonds.nl 

  

Rode Kruis 

De opbrengst van de collecte komt geheel ten 

goede aan lokale projecten van het Rode Kruis in 

Friesland. Er is gekozen voor het ontwikkelen en 

aanschaffen van materialen voor verschillende 

projecten, zoals Red Cross Quest, 

reanimatiecursussen, Kind Onder Vuur en Break 

the Silence Disco. 

Voor meer informatie: www.rodekruis.nl 

 

Nierstichting 

Je ziet het niet meteen, maar kinderen met een 

nierziekte hebben het zwaar. Want opgroeien met 

een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen. 

Ze hebben weinig energie, mogen niet eten wat 

ze lekker vinden, moeten veel zware medicijnen 

slikken en soms zelfs dialyseren. Dat is slopend.  

Maar ze geven niet op. Elke dag weer vragen 

deze doorzetters het uiterste van zichzelf om 

gewoon te léven. Jonge helden zijn het. Voor hén 

willen wij er zijn. Daarom vragen wij in onze 

nieuwste commercial om te geven voor een 

toekomst waarin we nierziekten kunnen genezen. 

Voor meer informatie: www.nierstichting.nl 

 

Nederlandse brandwonden stichting 

De brandwonden stichting gaat voor de beste 

brandwondenzorg aan patiënten met de hoogst 

mogelijke kwaliteit van leven en de meest 

effectieve preventie. 

Voor meer informatie: 

www.brandwondenstichting.nl 

 

Alzheimer Nederland 

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel 

hebben 290.000 mannen en vrouwen in 

Nederland de ziekte van Alzheimer of een andere 

vorm van dementie. In 2040 zal dit aantal 

opgelopen zijn naar meer dan een half miljoen. 

Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als 

patiënt, als mantelzorger of binnen de familie- of 

vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich – 

samen met zo veel mogelijk anderen – voor hen 

inzetten.                                 

Voor meer informatie: www.alzheimer-

nederland.nl 

  

Leger des Heils 

Het Leger des Heils is vaak het laatste vangnet 

voor mensen in problemen. De deuren van de 

buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan open 

voor iedereen. Er worden wekelijks 

inloopochtend, maaltijden en activiteiten 

georganiseerd. Het Leger des Heils krijgt geen 

subsidie. 

Voor meer informatie: www.legerdesheils.nl 

 

ANBI 

Geld aan een goed doel doneren en dan aftrekken 

van de inkomstenbelasting aftrekken? Dat mag als 

het om een ANBI gaat. Wij zijn een ANBI-stichting 

dit betekend dat u uw gift kunt gebruiken bij uw 

jaarlijkse inkomstenbelasting aangifte. Bewaar 

daarvoor wel een 

kopie van de 

invullijst en maakt 

het toegezegde 

bedrag digitaal over. 

 

De organisatie van 

de collecteweek 

hoopt op een mooi 

resultaat voor de 

deelnemende 

fondsen en goede 

doelen. Het eindresultaat maken wij zo snel 

mogelijkheden bekend op de site van Bakkeveen 

en in de Slûswachter.  

 

Voor vragen kunt u mailen naar of  

bellen naar 06 4353 9992 

 

Bestuur stichting collecteweek Bakkeveen

 

 

 

http://www.kwf.nl/
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/
http://www.rodekruis.nl/
http://www.nierstichting.nl/
http://www.brandwondenstichting.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.legerdesheils.nl/
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Fysiofit is terug!  
 

Sporten of bewegen is gezond. Belangrijk is en 

blijft, dit op een verantwoorde manier te doen. Bij 

ons kunt u op een veilige manier werken aan uw 

conditie en gezondheid. Dit gebeurt in de oefenzaal 

van onze fysiotherapiepraktijk onder begeleiding 

van een fysiotherapeut. Doelstellingen kunnen zijn: 

afvallen, algemene conditie verbeteren, specifieke 

krachttraining of gewoon voor de gezelligheid op 

een goede manier bezig te zijn met uw lichaam.  

 

Voor wie is FysioFit bedoeld? 

Fysiofit is bedoeld voor mensen die verantwoord 

willen sporten, mensen die sportieve ondersteuning 

wensen bij het afslanken, senioren die 

verantwoordelijk willen blijven bewegen en voor 

iedereen die na fysiotherapeutische behandelingen 

wil blijven doortrainen. 

 

Vanaf november starten we weer met fysiofit. We 

hebben een groep op vrijdag van 9.00 – 10.00. Het 

maximum aantal deelnemers per groep is 6. Bij 

voldoende animo zullen we het aantal groepen 

uitbreiden, dus schikt de tijd niet, maak toch u 

belangstelling kenbaar! 

 

Wilt u zich aanmelden voor de FysioFit of heeft u 

nog vragen dan kunt u contact opnemen op 

telefoonnummer 0516 – 542246 of via 

fysiotherapiegoren@hotmail.com.  

 

Voor meer informatie kunt u ook onze website 

www.fysiotherapiegoren.nl raadplegen.  

 

Fysiotherapie Goren
 

 

 

  

mailto:fysiotherapiegoren@hotmail.com
http://www.fysiotherapiegoren.nl/
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Repetities van toneelvereniging  

Nij Bigjin weer gestart. 
 

 

Na een jaar zonder toneel is het dan eindelijk weer 

zover. Nij Bigjin is weer gestart met de repetities 

voor het komende seizoen.  

 

De viering van het 90-jarig jubileum kon door de 

Corona lockdown niet doorgaan. Dit was voor onze 

vereniging een grote teleurstelling. Er is besloten 

om de jubileum uitvoering uit te stellen tot het 

moment dat wij 95 jaar bestaan. Om nu al met een 

grote productie te starten geeft nog te veel 

onzekerheden.  

 

Voor het komende jaar is er gekozen om weer 

toneel te verzorgen zoals het dorp van ons gewend 

is. 

 

Wij spelen het stuk 

 “In frou fan fiif miljoen”  

een blijspel van Pol Anrys.  

 

Een stuk over geld, trouw en ontrouw in een 

restaurant ergens in Fryslân. 

 

De geplande uitvoeringen zijn op:  

• Vrijdagavond 29 januari 2022, 

• Zaterdag 30 januari, 

• Woensdagmiddag 2 februari (om 14.00), 

• Vrijdagavond 4 februari en  

• Zaterdagavond 5 februari in Dundelle. 

 

Wij hopen jullie weer te mogen begroeten bij een 

van onze toneelvoorstellingen. 

 

Spelers en bestuur van Nij Bigjin 
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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: 

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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Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen 
 

Inwoners Bakkeveen kunnen bijdragen aan verduurzaming energievoorziening 
 

Op woensdag 15 september 2021 heeft de eerste 

algemene ledenvergadering van de 

Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen 

plaatsgevonden.  

 

De vergadering heeft ingestemd met het uitvoeren 

van een postcoderoosproject op het bedrijf van 

Aalze en Saskia Veenstra aan de Mandewyk. Op 

het dak aan de zuidkant van hun bedrijf zal de 

coöperatie begin volgend jaar een groot zonnedak 

van ongeveer 200 panelen realiseren.  

 

De ledenvergadering heeft ingestemd met het 

participatiereglement, waarin is vastgelegd hoe 

inwoners van Bakkeveen en omgeving kunnen 

participeren in het eigendom en beheer van het 

zonnedak. Dat kan door financieel te participeren in 

het zonnedak.  

 

De coöperatie zal maximaal 6500 participaties van 

€ 100 uitgeven. De participaties worden in vijftien 

jaar afgelost op annuïtaire basis: jaarlijks een 

gelijk bedrag, dat bestaat uit een deel van de inleg 

en rente. De rente is vastgesteld op 5 % per jaar.   

 

Bewoners van Bakkeveen en van aangrenzende 

postcodegebieden kunnen deelnemen in dit project. 

Dat geldt ook voor inwoners die zelf al 

zonnepanelen op hun dak hebben. Met het 

intekenen op participaties draag je bij aan 

vergroting van het aandeel van duurzame energie 

in de totale energieproductie en kun je je eigen 

energiegebruik vergroenen, ook als je zelf geen 

mogelijkheden hebt om zonnepanelen op het dak 

te plaatsen.  

 

Leden van de coöperatie krijgen in oktober een 

inschrijfformulier toegestuurd waarop ze kunnen 

aangeven hoeveel participaties ze willen 

verwerven.  

 

Inwoners van Bakkeveen die nog geen lid zijn van 

de coöperatie kunnen de eerder aan de leden 

verstrekte informatie en een inschrijfformulier voor 

het postcodeproject aanvragen via de 

bestuursleden van de coöperatie, of door een 

bericht te sturen naar duurzaam@bakkeveen.nl.  

 

De bestuursleden zijn  

• Roel Hoekstra,  

• Miente Pera,  

• Josien Meulenhoff,  

• Wim Dijk en  

• Fred Hoogenboom.  

 

We verwachten de inschrijving op participaties in 

december af te sluiten. Dan zal het bestuur een 

besluit nemen over de verdeling van de 

participaties over de inschrijvers.  

 

Het zonnedak zal begin 2022 in gebruik 

genomen worden.

        

  

mailto:duurzaam@bakkeveen.nl
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Natoer Nijs 

September 2021
 

Nog even voortborduren op de vlinders. Veel 

tuinders in ons volkstuincomplex hebben zich de 

afgelopen maand vergaapt aan een aantal 

prachtige rupsen. Ze zaten vrijwel allemaal op 

wortelplanten. Na even kort uitzoeken, blijkt het te 

gaan om de Koninginnenpage. Foto hieronder.  

 

 
 

Ook maar even een foto van de vlinder zelf. 

  

 
 

Verder wil ik u attent maken op nog een vlinder, 

veel zeldzamer nog dan de Koninginnenpage. Het 

gaat om de Rouwmantel. Deze zwartachtige 

vlinder met geelachtige vleugelrand beleeft deze 

nazomer een invasie uit het oosten van Europa. 

Zo’n invasie komt gemiddeld een in de zeven tot 

tien jaar voor. Let er eens op. Deze soort zit vaak 

op Vlinderstruik, maar hij is ook te lokken met 

rottend fruit. Trouwens, meer vlinders genieten 

daar van, zoals Atalanta en Gehakkelde Aurelia.  

De vlinders doen het momenteel vrij goed, 

mogelijk door de vrij natte zomer.   

Verder in dit artikel een flinke ris 

vogelwaarnemingen. 

Rouwmantel 

  

Waarnemingen 
Vogels 

• De najaarstrek is nu wel goed begonnen. 

Afgelopen week opeens flinke trek van 

Kolganzen. Meerdere groepen vlogen over ons 

dorp. Op de Merskenheide zag ik een grote groep 

zangvogels. Tientallen Kool- en Pimpelmezen, 

zeker 30 Staartmezen, tientallen Vinken, 

meerdere Zanglijsters, Goudhaantjes, en zowaar 

een Bladkoninkje. Ik heb zeker een uur bij de 

groep gestaan. Het was echt genieten, vooral ook 

nadat er ook een Kleine Bonte Specht bij de 

groep bleek te zitten. Zo’n “flock” zie je soms op 

een bepaalde plek, vaak na een plotselinge 

weersomslag of mist. Waarschijnlijk is nachtelijke 

mist hier debet aan geweest.  

• Afke Okkema stuurde mij een foto van een 

prachtig Steenuiltje, die ze had gezien. Ter wille 

van de rust ga ik niet noemen waar dat is 

geweest. Zelf ben ik natuurlijk even langs 

geweest en kon ook foto’s maken. De soort is in 

onze omgeving erg zeldzaam. De meeste kans 

heb je in het buitengebied en dan vaak op oude 

schuurtjes of daken.  
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• Een Draaihals werd op 20 september gemeld, 

eveneens op de Merskenheide. De “Draainekke” 

is een zeldzame spechtachtige. Momenteel trekt 

de soort door, evenals in het voorjaar. Ook 

broedt de soort hier en daar op ruig heideterrein 

met bosjes. Deze bruinachtige vogel kan soms 

voedsel zoeken op een bospad. Let er eens op.  

• Op 13 september vloog laag over ons dorp een 

Duinpieper roepend over. Deze soort broedt niet 

meer in ons land. Hij heeft het laatst gebroed bij 

Kootwijk, Veluwe, en wel op stuifzandachtig 

terrein. De soort is doortrekker in zeer klein 

aantal in september en in het voorjaar. Vooral in 

het najaar pleistert hij soms wat langer in 

geschikt terrein. De roep is musachtig, maar de 

vogel vliegt golvend, waarbij de lange staart 

opvalt. 

• Een vroege Kramsvogel trof ik aan in het Oude 

Bosch, achter de Freulevijver. De eerste 

najaarswaarneming is altijd speciaal. Straks 

zullen er groepen doortrekken en ook foerageren, 

vaak samen met Koperwieken. Meld ze even als 

u ze ziet. Dat geldt ook voor de Keep, een 

vinkachtige. Deze roept nasaal “kehp”.  

  

Reptielen 

De Levendbarende Hagedis werd op meerdere 

locaties gezien. Helaas komen er nogal wat om 

onder fietswielen. Vaak merken mensen dat 

helemaal niet. Verder meldingen van Adders en 

zelfs van een Gladde Slang op niet nader te 

benoemen locaties.  

Verder meldingen van Rugstreeppad, Kleine 

Watersalamander en zelfs Boomkikker. 

 

Dagvlinders 

Na een vrij stil voorjaar nu toch grotere aantallen 

te zien. Boven al enkele prachtige meldingen. 

Nog even aandacht voor het Scheefbloemwitje.  

Deze soort lijkt ook zijn areaal uit te breiden. De 

kans om hem over het hoofd te zien is echter erg 

groot. De vlinder lijkt veel op het Klein Koolwitje, 

maar heeft veel uitgebreider zwart op de 

bovenvleugel. Let er eens op. Ik weet zeker dat 

de soort ook bij ons moet voorkomen. 

 

Paddenstoelen 

Ze komen aardig “los”. Veel soorten Boleten en 

Russula’s zijn o.a. te vinden op de gazons langs 

de Mjumsterwei (scholen). Zelf vond daar op 11 

september o.a. Onsmakelijke Kamrussula, 

Zwartpurperen -, Berijpte-, Regenboog- en 

Vissige Eikenrussula. Ook Rode Boleet is daar 

te vinden.  

Tiny Groustra meldt een flinke groep (zeer 

giftige) Groene Knolamanieten. Verder een 

mooie foto van de Breedplaatstreephoed. 

(bedankt Tiny).  

 

Het zal u duizelen van de namen. Het zou leuk 

zijn als geïnteresseerden zich eens bij mij gaan 

melden, zodat we er een excursie aan vast 

kunnen koppelen. Let dan wel: het wordt dan 

geen lange wandeling, maar zoeken op een 

relatief kleine oppervlakte.  

 
Onsmakelijke Kamrussula 

 

 
Breedplaatstreephoed 

 

Zoogdieren 

Opvallend veel meldingen van aangereden 

Dassen. Ziet u ze, meld dat dan even aan 

Douwe Klijnstra of mij.  

 

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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Ledenvergadering Natuerferiening 

Bakkefean e.o. 
 

13 oktober 20:00 uur, Dúndelle 
 

Agenda 
 

1. Opening, mededelingen 

2. Vaststellen agenda 

3. Verslag algemene ledenvergadering 2019 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester 2019 en 2020 

6. Verslag kascommissie 2019 en 2020 en benoeming nieuwe kascommissie 

7. Bestuurssamenstelling. Aftredend en herkiesbaar zijn Roel v.d. Brug en Claartje 

Slofstra. Het bestuur stelt voor Tiny Groustra te benoemen als nieuw bestuurslid. 

8. Activiteiten 2022 

9. Wat verder ter tafel komt 

10. Rondvraag en sluiting 

 

ca. 20.45- 21.00  korte pauze 

 

21.00  Lezing  

door Michel Krol, gebiedscoördinator 

van It Fryske Gea:  

Het beheer van de Bakkeveenster 

Duinen en de Heide van 

Allardsoog. 
 

 

De leden die de verslagen niet digitaal kunnen 

ontvangen, mogen een papieren exemplaar 

ophalen bij Claartje Slofstra, tel. 0516-542738 

 

Wilt u lid worden van de Natuerferiening?  

Dat kan!  

Meld u aan via: www.natuur-bakkeveen.nl/lidworden.php 
 

of laat het weten aan de penningmeester:  

Ingrid Arends, tel. 06-16348210   
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Egels 

 

In de herfst bereiden egels zich voor op de winter. 

Beste kans dat ze ergens in uw tuin of in de buurt 

rondscharrelen! Ze zoeken in deze tijd naar een 

veilige plek om te overwinteren. We kunnen ze 

daarbij best een beetje helpen! 

 

Egels worden actiever in de herfst, er is meer kans 

dat je ze ziet in deze tijd. Ze zoeken voedsel om 

op te vetten voor de winterslaap. In tuinen is veel 

te vinden! Slakken, kevers, rupsen, jonge muizen 

en vogeltjes, kikkers of hagedissen.  

 

Bij gevaar, bijvoorbeeld als een egel schrikt van 

een rondsnuffelende hond, rollen ze zich op tot een 

bal met rondom uitstaande stekels. Een mooie 

verdediging tegen natuurlijke bedreigingen. Echter, 

fataal bij een naderende maairobot: die gaat 

gewoon door en vermaalt het arme beest. Men 

noemt die maairobots daarom ook wel egelvreters! 

  

De egel heeft het zwaar: egelvreters, 

voedselgebrek, weggegooid… 

Die egelvreters vormen niet het enige probleem 

van de egel. Ze kunnen niet altijd voldoende 

voedsel vinden en gaan dan ondervoed de 

winterslaap in. Gevolg: nooit meer wakker worden. 

Na de winterslaap hebben de egels die wel wakker 

worden grote behoefte aan voedsel. Alle 

(vet)reserves zijn dan verbruikt, soms zijn ze dan 

ondervoed. 

  

Waarom weinig te eten?  

Het gebruik van verdelgingsmiddelen is een van de 

redenen. Dan zijn er te weinig slakken meer. Ook 

de droogte heeft daaraan veel bijgedragen, de 

afgelopen jaren. Tuinen zijn vaak ook niet meer te 

bereiken voor de egel: afgesloten aan alle kanten, 

met muurtjes, schuttingen tot op de grond.  

 

Bij het bladharken kun je het meemaken dat dan 

ineens een levenloos egellichaampje tevoorschijn 

komt. Je denkt: die is dood. Het lichaam is immers 

koud en de egel lijkt niet te bewegen en ook geen 

adem te halen. Maar… egels in winterslaap zijn 

makkelijk te verwarren met dode egels. Zieke of 

onderkoelde egels die nog niet in winterslaap zijn 

kunnen ook dood lijken. Houd hier altijd rekening 

mee wanneer je een dood lijkende egel in je tuin 

vindt en gooi deze nooit zomaar weg! Laat de egel 

met rust en dek hem/haar zoveel mogelijk weer 

toe met blad. Heb je het idee dat de egel wakker is 

geworden? Schakel dan hulp van de 

dierenambulance of egelopvang in. 

 

Help de egels in je tuin 

Maak een beschutte plek voor de egel: een droge 

en beschutte plek waar ze een nest kunnen 

maken, baby-egels kunnen grootbrengen en 

kunnen overwinteren. Een plek met genoeg 

bladeren, takken, of een houtwal, of wat struiken 

of zand. Hoe beschutter de plek hoe beter. Een 

voordeel van afgevallen blad is dat hier veel 

insecten in te vinden zijn. Niet alleen de egels 

profiteren hiervan, de insecten zelf ook en 

de buitenvogels pikken er graag een lekkere snack 

uit mee. Laat de bladeren daarom zoveel mogelijk 

liggen en maak er speciaal voor de egel wat 

bergjes van.  

 

Je kunt ook een egelhuisje plaatsen of er zelf een 

maken met dakpannen en bakstenen. Maak 

gebruik van een smalle opening of buis waar een 

egel wel makkelijk in en uit kan maar een kat 

bijvoorbeeld niet. 

 

Wil jij meer egels naar je tuin lokken? Gebruik dan 

geen melk, hier krijgen ze diarree van. 

Zet in plaats daarvan een schaaltje 

water en een kleine hoeveelheid 

voedsel zoals speciaal 

egelvoer, kattenvoer, hondenvoer of 

roerei neer. Hier zijn ze gek op.  

 

Een egel 

 

Een egel die, gestart te Smilde, 

naar Hindelopen lopen wilde, 

zeeg halverwege in elkaar 

met een aanmerkelijke blaar. 

Ach had ik, hoorde men hem snikken, 

maar iets om die mee door te prikken. 

 

Schrijver: Kees Stip 

  

https://www.discus.nl/news/tuinvogels-bijvoeren-herfst-winter/
https://www.discus.nl/product/beaphar-egelvoer-1-kg-2/
https://www.discus.nl/product/beaphar-egelvoer-1-kg-2/
https://www.discus.nl/katten/kattenvoer/
https://www.discus.nl/honden/hondenvoer/
https://www.gedichten.nl/schrijver/Kees+Stip
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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 maand september leek wel een inhaalmaand, 

wat een activiteiten en wat een drukte overal. Na 

lockdowns en beperkingen gingen we er weer volop 

op uit. Nu sinds 25 september de coronapas 

noodzakelijk is voor toegang tot horeca, musea, 

evenementen etc, is er veel mogelijk. Tegelijk met 

het opruimen van de anderhalve meter is het 

helaas voor ongevaccineerden veel moeilijker 

geworden aan de heropening van de samenleving 

deel te nemen. 

 

Het SCW gaat gewoon op de oude voet verder. 

Nieuwe ideeënkomen er hopelijk ook bij U en zijn 

zeer welkom. 

 

Natuurwandelen 

De laatste weken groeit het aantal deelnemers 

weer. Naast het wandelen en dus bewegen in de 

natuur is gezelligheid heel belangrijk. Om half tien 

elke dinsdag verzamelt er een ploegje mannen en 

vrouwen bij Dúndelle om samen een uurtje in het 

bos te lopen. Nieuwtjes uit het dorp worden 

uitgewisseld en deelnemers krijgen nieuwe 

kontakten.  

Het aantal begeleiders breidt zich ook uit, iedere 

week lopen twee begeleiders volgens een 

maandelijks te maken rooster, hun steeds weer 

andere rondje.  

 

Filmhuis 

Afgelopen maand mochten we 40 bezoekers per 

avond ontvangen. Daarom had het filmhuis er voor 

gekozen twee avonden te plannen en beide 

avonden waren uitverkocht. Bezoekers gaven aan 

hoe blij ze waren dat er weer een film gedraaid 

werd. Vanaf 25 september is de 1½ meter niet 

meer verplicht, dus het filmhuis kan volstaan met 

één avond waardoor iedereen elkaar weer kan 

ontmoeten. We maken gebruik van een 

horecagelegenheid, (Dundelle) gevolg: alleen 

toegang met een coronapas of negatief testbewijs. 

Het is niet anders! Hopelijk wordt alles weer snel 

“normaal” zonder beperkingen.  

 

In deze Slúswachter vindt u meer over het 

filmhuis, bijv. de zondagfilm en de filmmarathon 30 

oktober. De zondagfilm heeft u te danken aan ons 

eerste lustrum. We kijken of hier animo voor is.  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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Tijdens de filmmarathon wordt o.a. de film Frida 

gedraaid, een prachtige film over het leven van 

Frida Kalo. Vanaf oktober kunt u vlakbij in Assen 

bij het Drents museum haar schilderijen bekijken. 

Het zal daar weer druk worden. De 

indrukwekkende tentoonstelling maakt een tour 

door Europa! (zie volgende pagina). 

 

Gezellige “ochtenden” 

Sinds dinsdag 21 september zijn de “gezellige 

ochtenden” in het Ankerplak ook weer begonnen. 

Alleen is het nu ’s middags van 13:30 tot 15:30 

uur op de dinsdag. Eens per 2 weken. Dus de 

eerstvolgende dinsdagmiddagen zijn: 5 en 19 

oktober, 2, 16 en 30 november. Kosten € 2,-- per 

keer. 

Ook voor mannen ! 

 

Fittesten 

2 oktober zijn de eerste van een nieuwe serie 

fittesten georganiseerd. De inschrijving voor 3 

oktober was volgeboekt 

en als u er niet bij was, 

er worden ook 

filmopnames gemaakt 

van een presentator van 

“Iedereen Verlicht”, die 

ook de test zal doen. 27 

november wordt de 

fittest opnieuw 

aangeboden. Grijp de kans voordat ook deze 

datum is volgeboekt. www.bakkeveen.nl/bloeizone 

 

Dorpstuin Bakkeveen 

Het najaar is gestart dus weer werk aan winkel 

voor de Dorpstuin en alle inwoners van Bakkeveen 

om het dorp nog mooier te maken. 

 

Duofiets 

Het weer laat het nog toe, een rondje op de 

duofiets. Gratis te gebruiken voor inwoners van 

Bakkeveen. Gestald bij de Scheperij! 

www.bakkeveen.nl/bloeizone 

 

Groene tour 

Op 8 oktober is het dag van de duurzaamheid. Op 

die dag wordt de groene tour feestelijk geopend. 

Wat is de Groene tour? Een mooie route door het 

dorp, gemarkeerd met QR-codes. Bij elke QR-code 

kunt u informatie krijgen over de plek waar u staat 

of andere informatie over bijv. energie, voedsel 

etc. De tour is ontwikkeld door een aantal 

organisaties in het dorp zoals dorpstuin, 

natuurvereniging, volkstuin, energiegroep 

Bakkeveen, SCW en Bloeizone samen met Bitoen 

die de uitvoering namens de gemeente heeft 

vormgegeven.  

 

De inhoud van de QR-code zal regelmatig 

veranderen. Op 8 oktober wordt de dag van de 

duurzaamheid o.a. gevierd op de schoolpleinen na 

afloop van de lestijd. Er zijn veel activiteiten voor 

de kinderen, spelletjes, een groene food-truck, 

energiecoaches, de groene tour etc. Op de grote 

groene borden om de lantaarnpalen leest u meer. 

Start om 14.15u 

Om 16.00 uur is er in Dúndelle een bijeenkomst 

voor energiegroepen en energiecoöperaties 

georganiseerd door de gemeente. 

 

Bloeizone Bakkeveen 

Onlangs werden de mensen van de bloeizone 

benaderd door de NTR, het programma ”Iedereen 

Verlicht”. Ze hadden op een of andere manier 

gehoord dat er iets bijzonders aan de hand is in 

Bakkeveen. Ze wilden graag een documentaire 

maken voor de landelijke TV.  

 

Door de eerdere programma’s wisten we dat er niet 

altijd een programma volgt, dus we vertelden waar 

we mee bezig waren. Ze werden steeds 

enthousiaster en dat leidde tot het bezoek van een 

researcher van het programma. Resultaat: op 2 en 

3 oktober worden er opnames gemaakt in 
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Bakkeveen. Er zal een TukTuk door het dorp rijden 

voor interviews en voor bezichtiging van bijv. de 

mooie plantenperken van de dorpstuin en 

bewoners aan de Merskekamp en Aylvalan.  

 

Ook wordt deelgenomen aan de fittesten. Kijken of 

die cameraploeg een beetje fit is. Op zondag wordt 

een “bosbad” genomen met de diëtiste en wordt 

tot slot (H)eerlijk gegeten. We zijn benieuwd naar 

het resultaat, een documentaire die in het najaar 

op TV komt. 

 

Fittest - vervolg 

Intussen is de fittest aangepast. I.p.v. het rondje 

lopen is er nu een energietest op de fiets (speciale 

fietsen) en is een balanstest toegevoegd. Na de 

test kunt u praten met adviseurs en met een 

diëtiste. 

Op de flyer die iedereen in de bus heeft gekregen 

staat meer informatie. Ook op de website kunt u de 

gegevens vinden. U kunt zich nu al opgeven voor 

fittest van 29 november en de fittesten van 

volgend voorjaar. U kunt opnieuw deelnemen aan 

het onderzoek van Anouk Willems van de 

universiteit Groningen. Formulieren worden 

uitgereikt met meer informatie. 

Het wordt weer een gezellige happening met dank 

aan Sport Friesland, veel vrijwilligers en dit keer 

De Mande.  

 

Tijdens de acht weken tussen de 

fittesten worden er activiteiten 

aangeboden, workshops, lezingen, 

beweegactiviteiten. We proberen ook aan koken 

aandacht te geven. Heeft u speciale wensen, laat 

het dan weten. 

 

De diëtiste, Jennifer Plein, wil met groepjes 

bewoners de supermarkt bezoeken om meer te 

horen en te zien van en over gezond voedsel. De 

Poiesz heeft er direct positief op gereageerd. 

 

Door de vele activiteiten zijn er ook dingen blijven 

liggen. (H)eerlijk eten is nog niet opgestart, 

kooklessen zijn nog niet gestart, taichi en/of 

meditatie wordt nog 

overwogen.  

 

Zijn er mensen die 

mee willen werken, 

neem dan kontakt 

op met bloeizone 

Bakkeveen. 
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Filmhuis organiseert  

Filmmarathon 
 

Na de zeer geslaagde maandfilm ‘Corpus Christi’ 

en de ontroerende feelgoodfilm ‘Les Choristes’ op 

de zondagmiddag, wacht op 15 oktober al weer de 

volgende maandfilm. 

 

En, 2 weken later, deze keer geen 

zondagmiddagfilm maar op zaterdag 30 oktober 

een hele dag films, onze heuse Filmmarathon! 

 

Van 11 uur ’s-ochtends tot 11 ’s-avonds draaien we 

in Dúndelle 6 films, van documentaire tot 

muziekfilm en van thriller tot feelgoodfilm. 

 

Wil je alle 6 films zien? Prima. Wil je naar 1 film, 

ook goed. Wel even reserveren. 

 

Ivm de beperkingen, die de licentie ons oplegt, 

mogen we geen aankondigingen van titels doen.  

 

Dit mag alleen via een mailinglist. 

Benieuwd? Geef je dan even op voor de 

mailinglist, dan blijf je steeds op de hoogte van 

de komende films en ander 

nieuws rond het  

 

Filmhuis: 

filmhuisbakkeveen@gmail.com 

 

Je bent van harte welkom bij 

‘Filmhuis Bakkeveen’.  

 

Info: bakkeveen.nl/filmhuis 
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Tentoonstelling Frida Kahlo in museum Assen, najaar 2021 
 

Enige jaren geleden hebben we een uitgebreide 

reis naar Mexico gemaakt. Naast de enorme 

godsdienstige bouwwerken van eeuwen geleden 

hebben we toen ook het geboortehuis van Frida 

Kahlo  (overleden in 1954) bezocht. Wie was Frida 

Kahlo?  

 

Frida is vooral in Nederland bekend geworden door 

de prachtige film Frida, een film die een beeld geeft 

van een heel bijzonder leven. Deze film hadden we 

al eens gezien en we waren onder de indruk van de 

kleuren en taferelen die Frida in haar schilderijen 

laat zien. In Mexico stad bezochten we de vele 

muurschilderingen van Diego Rivera, echtgenoot 

van Frida en vurig communist.  

 

Maar een hoogtepunt was een bezoek aan het huis 

van Frida Kahlo dat als museum in stand is 

gebleven. Het huis, een gewoon groot woonhuis 

met tuin, is ingericht als een museum, een 

eerbetoon aan Frida. We zagen daar haar kamer, 

kleding, schilderijen, sieraden etc, indrukwekkend 

om te zien. Je dwaalde er door de kamers en kon 

je voorstellen hoe Frida daar geleefd en gewerkt 

heeft. 

 

Frida Kahlo heeft nu tentoonstellingen in Europa.  

In het najaar (nu dus) komt een uitgebreide 

tentoonstelling in Assen, zowel schilderijen als 

gebruiksvoorwerpen. Je stapt in Bakkeveen in de 

bus en reist in feite naar Mexico, een totaal andere 

wereld, een kans om iets heel bijzonders te zien. 

Wil je een beetje voorbereid zijn op de 

tentoonstelling, dan is de film zeker aan te raden.  

 

De film zit in de filmmarathon van 30 oktober van 

het Filmhuis. 

 

Emy Hoogenboom 
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Eet niet minder maar beter 
  

Sytze Bouma is een stoere Bakkevener die, 

ondanks dat hij al 35 jaar reuma heeft, tot 1½ jaar 

geleden dagelijks 15 km rende. Wegens een akelig 

ongeluk is dat sindsdien helaas niet meer mogelijk. 

Door die plotselinge leegte heeft hij de snoeppot in 

de navolgende maanden ontdekt. Een heel 

menselijke reactie dus. Ook al wist hij natuurlijk 

heel goed dat dat niet goed voor hem was, had hij 

toch even dat zetje in zijn rug nodig om zichzelf 

ertoe te zetten die weer te laten staan. 

 

Hij kwam naar de het spreekuur van Jennifer Plein 

op zoek naar dat zetje. Het traject om af te vallen 

kende hij namelijk maar al te goed. Enkele jaren 

geleden was hij onder begeleiding van een diëtist 

ook al 50 kg afgevallen. Intensieve beweging was 

toen wel een belangrijke factor in dat proces. Dat 

niveau was nu helaas niet meer mogelijk. Op zijn 

e-bike fietsen en dagelijks 2 ommetjes maken, was 

nog wel mogelijk en dat deed hij dus ook. De 

sportman die hij is! 

 

Sytze had mij een inkijkje gegeven in zijn 

eetpatroon. En wat bleek, hij snoepte misschien 

wel hier en daar wat, maar wat het meest opviel 

was dat hij ‘te weinig’ at. Dat is een valkuil waar 

vele mensen instappen. De algemene gedachte is 

nog altijd: als ik maar weinig eet, dan val ik vanzelf 

wel af! 

 

Maar nee hoor, niets is minder waar. Je moet 

uiteraard niet ‘meer’ eten dan je nodig hebt om te 

kunnen leven, maar te weinig is ook niet de 

bedoeling. Als je te weinig eet dan gaat je lichaam 

het voedsel heel traag verbranden en val je juist 

niet af. Als je ‘optimaal’ eet, dat wil zeggen precies 

de juiste hoeveelheid om je lichaam optimaal te 

laten functioneren, maar net wat minder calorieën, 

dan val je af.  

 

Hoeveel Sytze 

precies moest 

eten heb ik voor 

hem berekend en 

omgezet in een 

voedingsadvies 

en leefstijlplan 

dat hij heel goed 

heeft opgevolgd.  

Na enkele weken 

zag hij dat hij, 

net als vroeger, 

weer mooi aan 

het afvallen was 

en daarnaast ook 

blaakte van de 

energie. 

 

Na de vakantie 

was het best even 

moeilijk om de draad weer op te pakken, maar met 

een beetje doorzettingsvermogen is het toch 

gelukt. Hij is inmiddels 8 kilo in 3 maanden 

afgevallen. Het lopen heeft hij alweer opgevoerd 

naar 8 km per dag en hij rent om de kilometer zo’n 

200 meter. Inderdaad, de sportman in hem kan het 

toch niet laten.  

Hij is hard op weg naar zijn eigen ideale gewicht! 

 

Jennifer Plein | Diëtist is specialist op het gebied 

van voeding in relatie tot ziekte en gezondheid en 

is gevestigd in huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

Weverswal 6, Bakkeveen. 

 

Heb je vragen oid neem contact op. 

Telefoon: 085 2006 422 

E-mail:info@jenniferplein-dietist.nl 

www.jenniferplein-dietist.nl 
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Expositie in Schaapskooi Tsjerkewal 

“Op de heide” 
9 & 10 oktober 2021 

 

 

Tijdens het dorpsevent Lekker Dichtbij op 

zaterdag 21 augustus jl. hebben diverse 

Bakkeveners een schilderij gemaakt van de 

bloeiende heide in onze duinen.  

 

Zowel jong als oud hebben de kwast ter hand 

genomen en prachtige schilderijen gemaakt.  

 

Deze zijn voor eenieder te bewonderen op: 

• zaterdag 9 oktober en  

• zondag 10 oktober a.s.  

van 14.00 tot 17.00 uur in de monumentale 

schaapskooi aan het einde van de Tsjerkewâl in 

Bakkeveen, tussen nummer 30 en 31.  

 

Naast het bekijken van de schilderijen heeft u nu ook de kans om de schaapskooi eens van binnen te 

bekijken.  

 

Voor de schilders: de schilderijen zijn een week later, op 

zondag 17 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur af te halen in 

Atelier Natoer aan de Foarwurker Wei 5. 
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Slaap Slimmer  

        Deel 5:  Sta vroeg op 

 

 

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. 

 

Sta vroeg op  

In deel 1 zijn de voordelen van zonlicht voor beter 

slapen besproken. Ik ga nog een stap verder; het 

is namelijk niet alleen het zonlicht maar ook het 

wakker worden op het eerste deel van de dag is de 

basis voor een uitstekende nachtrust. 

 

Vroeg gaan slapen en vroeg opstaan zet jouw 

lichaamsklok gelijk met het natuurlijke bioritme 

van de aarde, dat werkt meer herstellend dan 

slapen terwijl de zon op is. 

  

Vroeg opstaan zorgt ervoor dat je 

hormoonhuishouding zich kan aansluiten bij de 

dagelijkse patronen van de aarde en het heelal. 

Opstaan wanneer de zon opkomt – in het begin 

een uitdaging, maar na een paar weken pas je je 

aan dat patroon aan en voel je je meer uitgerust 

en opgefrist. Vroeg naar bed gaan en vroeg 

opstaan is gezond. 

 

Tips  die je helpen om vroeg op te staan: 

 

Tip 1 

Ga elke avond binnen 30 minuten op dezelfde tijd 

naar bed en wordt elke dag op dezelfde tijd 

wakker (wekker!). Veel mensen proberen op vrije 

dagen uit te slapen doch een vast slaapschema 

voor de hele week is belangrijk voor uw 

gezondheid. 

Tip 2 

Goed slapen tussen 22.00 uur s-avonds en 2.00 

uur s-nachts bezorgt je veel 

gezondheidsvoordelen zoals: een balans in je 

hormoonhuishouding, spierherstel, botopbouw en 

mentale kracht. Als je gewoonlijk tot 1.00 uur s-

nachts opblijft en je besluit door dit verhaal 

plotseling 2 uur eerder te gaan slapen dan is dat 

een moeilijke overgang in één nacht. Gebruik de 

geleidelijke methode.  

 

Als je doel is om 23.00 uur in bed te liggen en je 

gaat normaal om 1.00 uur naar bed schuif je 

bedtijd gewoon om de paar dagen 15 minuten op 

naar voren totdat je het doel wat je echt wilt hebt 

bereikt en geniet van het proces naar een 

gezonde slaap. 

 

Bloeizone Beauty Tip (BBT 3) 
 

Straal uit wie je bent 
Wat doet kleding met ons? 

Onze dagelijkse kledingkeuze wordt bepaald door 

hoe we ons voelen.  

We kiezen kleding omdat die ons troost of omdat 

we ons er sterker door voelen. Mode heeft dus 

effect op ons humeur en gedrag 

 

Wanneer je je favoriete kledingstuk draagt met die 

mooie kleur, stof of dat leuke patroontje doet dat 

iets met je. Er komt dopamine vrij in je hersenen, 

je raakt gemotiveerd. Hierdoor voel je je niet 

alleen beter, maar groeit ook je zelfvertrouwen en 

productiviteit 

Het is slim om ’s ochtends voordat je je aankleedt 

een moment van mindfulness te creëren. Hoe je je 

op dat moment voelt en hoe wil je je voelen?  

 

Als je lievelingskleur paars is ga je gewoon voor 

paars. Steve Jobs droeg zijn befaamde zwarte 

coltrui of Mark Zuckerberg in eeuwige grijze 

hoodies (trui met capuchon) en spijkerbroek. 

 

Dus als een outfit goed voelt en in 

overeenstemming is met je persoonlijkheid kan je 

zelfvertrouwen, je prestaties en je algemene 

stemming een zetje geven. En dat is uiteindelijk de 

waarde van het dragen van kleding die bij je past.  
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Dúnsjongers 
 

Geachte bewoners van Bakkeveen en 

omstreken. 

 

Donderdag 23 september zijn onze repetities 

weer gestart. Wat was het fijn en gezellig om 

iedereen van het koor weer te zien. We hebben 

heerlijk bijgepraat en gezongen met elkaar. 

  

Wist u dat het heel goed is voor de gezondheid 

om samen te zingen? Je krijgt er heel veel 

energie van.  

 

Waarom dit stukje?  

Wij zoeken nieuwe leden om ons dorpskoor de 

Dúnsjongers te versterken! 

Kom gezellig langs om koffie te drinken en te luisteren. 

Wij repeteren op donderdagavond in Dúndelle vanaf 20.00 uur. 

U bent van harte welkom. Jong en oud. 

 

Piety de Boer 

Voorzitter Dúnsjongers  

0594 646379 
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Doarpstún nieuws 

oktober 2021 

 

 

Veel planten worden in pot gekweekt en kunnen 

dus in principe het hele jaar door worden geplant, 

maar oktober is een zeer gunstige maand om vaste 

planten en heesters te planten of te verplanten.  

Wacht met de heesters te verplanten tot dat het 

blad er afgevallen is.  

Omdat de grond nog warm is, kunnen de planten 

nog voor de winter hun wortels volledig uit laten 

groeien.  

 

Vaste planten verzorgen 

Verwijder plantsteunen, maak ze schoon en berg 

ze op. Waar afstervende vaste planten andere 

planten niet verstikken, vormen ze een welkome 

beschermlaag voor de overlevende wortels 

eronder. Laat dat afstervende materiaal daarom zo 

veel mogelijk zitten en ruim het pas in het voorjaar 

op. Er overleeft bovendien van alles in en onder, 

waarmee je de natuur weer helpt. 

 

Extra winterbescherming 

Geef gevoelige planten extra winterbescherming. 

De beste natuurlijke beveiliging geeft het materiaal 

van de afgestorven bovengrondse plantenresten. 

Doordat een deel daarvan meestal overeind blijft 

(oude bloeistengels enz.) is het een luchtig geheel 

dat de wind breekt en kan ademen. Het ziet er niet 

netjes uit, maar het is wat de natuur zelf wil. Ruim 

die afstervende plantenresten dus niet op. Als er 

rijp op deze afgestorven delen komt zorgt dat voor 

een sprookjesachtig beeld. 

 

Geen stikstofrijke mest gebruiken! 

In het najaar moeten de planten liefst afgerijpt de 

winter in. Geef daarom geen stikstofrijke mest 

meer, maar mest met veel kalium is prima. Dat 

bevordert de wortel- en niet de bladgroei en 

versterkt de waterhuishouding in de planten. Ook 

kan een organische meststof prima worden 

gebruikt. 

 

Nog een aantal tips 

• Kalk strooien kan nu prima gebeuren. Doe dat 

niet bij planten die van zure grond houden, 

zoals heide of Rododendron. 

• Blijf het gras maaien zolang het groeit. Maai je 

gazon niet als het erg nat is. 

• Zorg voor een goede vogelvoerplek en een 

drinkschaal. Er komen andere vogels in de tuin. 

De plaats van de zomergasten wordt 

ingenomen door wintergasten. 

• Controleer je kas, koude bak of opslag 

regelmatig op de aanwezigheid van muizen. 

• Breng de laatste kuipplanten naar binnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-winterharde zomerbollen en -knollen nu 

rooien! 

Er is kans op (nacht)vorst, dus moeten dahlia’s, 

gladiolen, knolbegonia’s en dergelijke nu echt de 

grond uit. Laat ze een tijdje drogen en veeg de 

verdroogde grondresten er van af. Leg ze 

vervolgens in kistjes met turfmolm en bewaar die 

op een vorstvrije plek. 

 

Nestkastjes schoonmaken 

Maak nu ook nestkastjes schoon (niet alleen pas in 

het voorjaar) en hang ze opnieuw op als 

schuilgelegenheid voor vogels tijdens de winter. In 

de nestelrommel in de kasten zit vaak ongedierte 

waar de vogels last van kunnen krijgen. Niet alles 

is voedsel voor ze. 

 

Zaag door die Buis 

Let op deze actie loopt nog door tot november 

2021. Laat het kostbare regenwater niet 

verdwijnen in het riool maal zorg dat het direct in 

de grond komt. De grond in Bakkeveen kan het wel 

hebben. Waardebon vindt u bij het Doarpstun 

nieuws in de Slûswachter van vorige maand en op 

bakkeveen.nl/doarpstun via deze qr-code. 

 

Al met al zijn 

het weer 

mooie 

initiatieven 

om 

Bakkeveen 

nog meer 

kleur te 

geven.  

 

 

 

 

 

Voor tuinvragen en opmerkingen over het groen in 

uw straat kunt u mailen naar 

doarpstunbakkefean@gmail.com 

 

   

 

 

  

mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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         Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen, 0516-541777 

 
 
Weer gestart! 
 
Het schooljaar is al weer enkele weken geleden begonnen en we hebben een prima start 
gemaakt.  
Zoals gebruikelijk werken we in de eerste weken van het schooljaar extra aan de 
groepsvorming. In alle groepen wordt gepraat over hoe we op een respectvolle manier met 
elkaar om kunnen gaan. Wat hoort wel en wat hoort niet? 
 
Omdat we vaak zien dat kinderen naast het praten over sociale vaardigheden ook actief 
bezig willen, zijn we dit jaar gestart met Rots en Water in alle groepen. In deze lessen 
leren kinderen hoe je kan reageren op een ander als er iets vervelends is gebeurd, hoe je 
rekening houdt met een ander, hoe je voor jezelf opkomt, hoe je je eigen persoonlijke 
ruimte bewaakt, enzovoort. De kinderen zijn er enthousiast over! 
 
Vriendschap 
In groep 7-8 is gewerkt rond het thema vriendschap. Hieronder ziet u enkele werkjes uit de 
groep. 
 

       
 
 
 

 

 

De Oanrin, de school die er toe doet! 
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Start schooljaar 

 
De eerste weken worden vaak de gouden weken genoemd. Je werkt in deze weken 

aan groepsvorming en gaat samen met de leerlingen de groepsregels opstellen.  

Wij werken op school met Fides. Fides is een ander woord voor ‘vertrouwen’ en 

past zo ook weer bij de naam van onze school ‘betrouwen’  (Frysk voor 

vertrouwen). ‘Fides werkt met kinderen, jongeren en volwassenen 

aan zelfvertrouwen, weerbaarheid en welbevinden, zodat zij 

durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich 

zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende 

wereld.’ Wij doen dit op school onder andere met zeven symbolen. 

Twee van deze symbolen zijn: 

Domino 

Waar mensen bij elkaar zijn hebben we te maken met groepsprocessen 

en kan de domino vallen. Met de domino kun je kinderen goed het 

verschil laten zien tussen een proces starten, meedoen of eruit stappen. 

Sleutelbos  

We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te 

openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en 

je weet niet welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te proberen, 

net zo lang tot je de goede hebt. Je begint met de ‘grote sleutel’, ik geloof in 

mezelf! Daarna probeer je de andere sleutels.  

Wilt u meer weten over de symbolen van Fides dan kunt u dit 

vinden op https://www.fidesnoord.nl/kind-en-ouder/ . 

 

Meester Engbert van Fides Noord geeft deze weken een clinic in 

groep 5/6. Zo werkt hij bijvoorbeeld met de energy bal. Wanneer 

de groep hand in hand in een kring staat en twee kinderen met 

de vingers de energy bal aanraken geeft hij licht. Hier heb je 

elkaar voor nodig. Wanneer er één loslaat, niet meedoet met de groep, werkt de bal niet. 
 

In groep 3/4 maakten ze gebruik van het plein om hun wensen te tekenen en zichzelf in deze wens 

te laten fotograferen en in groep 1/2 vertelde juf Anke van de Bibliotheek op School uit een leuk 

prentenboek. 

                       

 
‘Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!’ 
  

CBS Betrouwen 
www.betrouwen.nl 

0516 541463 

https://www.fidesnoord.nl/kind-en-ouder/
http://www.betrouwen.nl/
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Feestmiddag met de Zonnebloem 
         

Donderdag 4 november wordt van 14.00 tot 16.00 uur door 

de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. een feestmiddag 

georganiseerd in MFC de Wier. 

 

WybeMuzyk zal voor u optreden. Zijn repertoire is zeer uitgebreid: 

van schoolliedjes tot grote hits uit de naoorlogse periode en 

populaire muziek uit de 50's, 60's en 70's.  

Maar ook Fryske ferskes, Nederlandstalige luisterliedjes en uiteraard 

ook vrolijke meezingers. 

Daarnaast speelt hij internationaal repertoire: evergreens, ballads, 

pop, rock & roll. 

Kortom voor elk wat wils! 

  

De kosten voor deze middag bedragen € 7,50 inclusief hapjes en 

drankjes. U dient zelf voor vervoer te zorgen. 

 

Opgave voor 23 oktober bij 

• Ietje v.d.Veen tel.0512-301984 of  

• Griet Beute tel. 0512-301583 of  

• Trienke Bijker tel.: 0516-542074 

Zaal open vanaf 13.15 uur. 

Voor deelname aan de feestmiddag is het nodig dat u een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of Corona 

testbewijs kunt overleggen. U kunt dit bewijs bij aankomst tonen als hierom wordt gevraagd. 
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Gaan jullie mee op Groene Tour? 
 

Op de dag van de Duurzaamheid is Bakkeveen ‘the place to be’! 

8 oktober 2021 | 14.15 – 16.00 uur | grasveld basisscholen  
 

Op vrijdag 8 oktober vindt in Bakkeveen op de 

Dag van de Duurzaamheid de start van de 

Groene Tour plaats: een interactieve route langs 

interessante hotspots op het gebied van 

duurzaamheid.  

 

We starten op het grasveld voor de basisscholen 

waar allerlei activiteiten georganiseerd zijn voor 

jong en oud. We zetten ze hieronder op een 

rijtje: 

 

➢ Laat je verrassen door een doosje vol 

energiegeluk van onze Energiecoaches Ale 

Douma en Frans Mulder 

➢ Doe de veilige fietscheck: laat je tweewieler 

kosteloos ‘keuren’ door de Fietsersbond. Is er 

iets mis? Fietsspecialist Sikke Boonstra fixt 

het voor je! 

➢ Proef duurzame en lokale hapjes die bereid 

zijn door De Slotplaats 

➢ Verander in een insect door de 

schminkkunsten van Gjilke Bruinsma 

➢ Schuif aan bij de kookworkshops met 

(h)eerlijke producten van Culivents: ‘Terug 

naar de natuur is kinderspel’ 

➢ Maak kunst van afval met Michel Pol  

 

En nog veel meer… 

 

Wethouder Rob Jonkman opent om 14.15 uur 

de Groene Tour door samen met leerlingen 

wintergroenten te planten in een verrijdbare 

moestuin die ontworpen en gemaakt is door Geert 

Louwes. Jouke Bouius zorgde voor de invulling 

van de mobiele bakken die worden aangeboden 

aan de basisscholen. Deze middag is té leuk om te 

missen, u bent van harte welkom! 

 

  

De Groene Tour 

De eerste Groene Tour van Opsterland start in 

Bakkeveen. En dat deze tour juist start in 

Bakkeveen is niet voor niets: het past goed in ons 

dorp dat bezig is het gezondste dorp van 

Nederland te worden.  

 

De interactieve route brengt wandelaars, fietsers 

en zelfs steppers langs verschillende groene 

hotspots in het dorp. Op iedere locatie is een QR-

code aanwezig die naar meer informatie verwijst. 

Het zijn prachtige voorbeelden van locaties en 

activiteiten die voorbijkomen in de eerste Groene 

Tour van Opsterland.  

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid kunt u een 

plattegrond ophalen. Digitaal is hij te vinden op 

energieinopsterland.nl.  
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Uit de oude doos: 104 jaar geleden in onze omgeving. Aangeleverd door Siebren Roelsma 

HISTORISCHE RUBRIEK 

Oktober 2021, nr. 8 
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

 

 

Hervatting fotosessies 
Op dinsdag 28 september 2021 

waren we met twintig personen in Dúnhoeke 

bijeen om oude beelden van Bakkeveen te 

bespreken en van een goede beschrijving te 

voorzien. Het voelde als een bevrijding. Op ruime 

afstand van elkaar gezeten genoten we van de 

filmbeelden en de foto’s en legden we de 

informatie over getoonde beelden vast. Zo wennen 

we langzaam weer aan gewone omgang met 

elkaar.  

Volgende bijeenkomst is op woensdag 27 

oktober om 13.30 uur in Dúnhoeke. (Helaas niet 

op dinsdag). 

 

Een oud-politieagent uit Bakkeveen weigerde 

opdrachten uit te voeren 

Vanuit de Historische Vereniging Bakkeveen 

hebben we vorig jaar informatie gedeeld met een 

kleinzoon van de politieagent Pieter Kapenga 

(1898-1942), die vóór de Tweede Wereldoorlog als 

politieagent in Bakkeveen gewoond en gewerkt 

heeft. Kleinzoon Peter Sierksma (historicus en 

redacteur bij het dagblad Trouw) schreef een boek 

over hem en over zijn weigering om als 

politieagent Joodse medeburgers in Kampen te 

arresteren voor deportatie naar kamp Westerbork.  

 

Kapenga komt daardoor terecht in kamp Vught en 

daarna in Dachau. Kapenga overleeft dat. Hij heeft 

er nooit meer over gesproken. Het boek verschijnt 

in november onder de titel: “Mijnheer, dat weiger 

ik. Een politieagent in verzet.” 

 

Ledenvergadering  

Wij kijken ernaar uit om in de komende maanden 

een ledenvergadering te plannen. Er heeft zich al 

een zeer bijzondere spreker met een bijzonder 

verhaal voor deze bijeenkomst aangemeld. 

 

Duurzame veranderingen? 

Zomaar wat impressies over een zomer en een 

herfst. Vooral in de jaren na de Tweede 

Wereldoorlog is de recreatie in deze streek tot 

ontwikkeling gekomen. Camping ’t Hout werd door 

de gemeente gesticht in 1960, in 1968 kwam het 

zwembad er eindelijk, in diezelfde tijd begonnen 

verschillende boerderijen kampeer- en 

verblijfsmogelijkheden te bieden. De aandacht 

voor natuurbehoud en -bescherming groeide. De 

horecasector kwam tot ontwikkeling, die 

ontwikkeling mondde uit in een thans vrij breed 

aanbod.  

 

De landbouw mechaniseerde en moderniseerde, 

wat vooral leidde tot schaalvergroting en waardoor 
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Foto-sessies 

Helaas is Dúnhoeke de dinsdagmiddagen tot einde 2021 niet meer voor ons beschikbaar. Vrouwen 

van Nu organiseert daar automatiseringscursussen. Dat is natuurlijk erg belangrijk. De 

woensdagmiddagen (van oktober t/m december) zijn nog wel vrij omdat de knutselclub voor 

schoolkinderen nog niet is opgestart. Hopelijk past het iedereen op de woensdagmiddag in plaats van 

dinsdagmiddag.  

Inhoudelijk 

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. 

 

het accent steeds meer kwam te liggen op de 

veehouderij. Het aantal banen in de landbouw en 

de veehouderij liep terug. De dienstverlenende 

sector groeide.  

 

In de laatste anderhalf jaar tekende zich een 

nieuwe ontwikkeling af: niet eerder werd zoveel 

gewandeld, gedraafd, gefietst, overnacht, van de 

natuur genoten, gerecreëerd, gegeten, gedronken 

in en rond Bakkeveen en in de omliggende 

natuurgebieden als in de coronaperiode. Het zijn 

niet alleen bezoekers in alle leeftijdsklassen die 

zich daarvoor melden, maar ook veel inwoners van 

Bakkeveen hebben ervaren hoe het verblijf in de 

natuur, en zoeken van meer beweging door 

fietsen, wandelen in de natuur, zwemmen aan 

gezondheid en welbevinden bijdraagt.  

 

En wie met al die recreërende toeristen sprak, 

kreeg te horen hoe goed het onze gasten beviel 

om hier te verblijven, en door dit gebied heen te 

trekken, ook al was het verblijf in de plaats 

gekomen van die verre avontuurlijke reis, die men 

in andere jaren gewoonlijk maakte. Ook het 

kleinschalige karakter van de voorzieningen, de 

afwezigheid van poehaa en drukte, de 

vriendelijkheid werd gewaardeerd.     

 

Hoe zal de wereld eruitzien als de verspreiding van 

het coronavirus nog effectiever wordt 

teruggedrongen? Zullen de energie- en 

klimaatproblemen ertoe leiden dat buitenlands 

vakantieverkeer of zelfs autobezit voor grote delen 

van de bevolking onbetaalbaar zal worden? Wat 

voor soort maatregelen van overheid en 

ondernemers zijn nodig of gewenst om iets van 

deze op gang gekomen beweging in Bakkeveen 

vast te kunnen houden? Moeten we daarover het 

gesprek niet eens op gang brengen? En hoe kan de 

aansluiting gevonden worden met de aanpak van 

een aantal problemen die ook boven ons hoofd 

hangen: stikstof, vergrijzing van de bevolking, 

steeds duurdere woningen die voor steeds meer 

inwoners van Bakkeveen onbetaalbaar worden?  

 

Fred Hoogenboom 
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Medicinale kruiden: Zonnedauw 
Latijnse naam: Drosera rotundifolia 

 

Zonnedauw is een zeldzaam plantje dat hier in de 

omgeving nog best veel voorkomt. Dat komt 

omdat het van arme, zure, natte grond houdt en 

daar hebben we om Bakkeveen nog wel wat van. 

Vooral op de aangelegde nieuwe natuurgebiedjes 

kan je de plantjes vinden. Als er meer stikstof 

komt worden de zonnedauwplantjes verdrongen 

door sterkere planten. 

  

Kent u het plantje? Het vormt een kleine rozet van 

blaadjes die rond of langwerpig zijn. Op de 

blaadjes zitten kleine tentakeltjes met een mooie 

kleverige druppel eraan. Daarmee vangt het 

plantje insecten en deze worden verteerd en 

opgenomen als voedsel. Dat is nodig omdat de 

plantjes op zulke arme grond leven dat ze er niet 

genoeg stikstof uit kunnen halen. In de zomer 

hebben de plantjes aren met kleine bloemetjes die 

één voor één bloeien. In de herfst kunnen de 

plantjes prachtig rood verkleuren. 

 

Deze Drosera, vooral de rondbladige, staat bekend 

om zijn goede werking op de luchtwegen. Van het 

plantje worden tincturen en homeopathische 

middelen gemaakt. Deze hebben een luchtweg 

ontkrampende werking, zijn hoestdempend en 

zorgen dat slijm gemakkelijker wordt opgehoest. 

Het helpt ook tegen ontsteking die veroorzaakt 

wordt door bacteriën. Met venkel, tijm of anijs kan 

het in hoestdrank worden gecombineerd om de 

slijmoplossende werking.  

 

Puur is het plantje best agressief. Geen plantje om 

zelf mee aan de gang te gaan. Je schijnt er 

eksterogen en wratten mee te kunnen laten 

oplossen en het geeft ook gemakkelijk zweertjes 

aan de handen. Het mag dus alleen in 

verdunningen en als homeopathisch middel 

gebruikt worden. 

 

Tineke Bruinsma
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Schakers opgelet ! 
Iedereen is welkom 
 

Eindelijk is het zover: op woensdagavond 6 

oktober vanaf 20:00 uur begint het nieuwe seizoen 

van Schaakclub Bakkeveen weer.  

 

Dit jaar spelen we in het gebouw de Driehoek, 

Merkebuorren 3 in Wijnjewoude.   

 

Ondanks dat de meeste Corona maatregelen niet 

meer van kracht zijn zal er nog steeds worden 

gespeeld met in acht neming van de regels die op 

dit moment gelden en die zijn opgesteld door de 

Koninklijke Nederlandse Schaakbond. 

 

De bedoeling is om dit jaar weer een interne 

competitie te spelen en mee te doen aan de 

competitie van de Friese Schaakbond. Daarnaast 

zullen er ook andere schaakevenementen worden 

georganiseerd.   

 

Bij voldoende belangstelling kan er in overleg ook 

schaaktraining worden gegeven. 

Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom, 

zowel beginners, gevorderden en meesters! U kunt 

natuurlijk ook gewoon langskomen op de 

woensdagavond om eens een kijkje te komen 

nemen bij onze club. 

 

Voor meer informatie kunt u: 

• naar de website gaan:  

www.schaakclub-bakkeveen.nl, of  

 

• een email sturen naar  

info@schaakclub-bakkeveen.nl,  of  

 

• direct contact opnemen met Jasper Zijlstra 

(06-23829269). 

  



 

54 

Maak kennis met Mindfulness 

Mediteren kun je leren 
 

Wat is het?  

Bij mediteren oefen je om te pauzeren, te 

vertragen en de aandacht op je binnenwereld te 

richten. Mindfulness is een vorm van mediteren 

waarbij je oefent om met een vriendelijke en open 

houding aanwezig te zijn, in het huidige moment, 

zonder ergens naar te streven, zonder iets te 

hoeven veranderen of jezelf te veroordelen. 

  

En dat is een kunst. Want vaak willen we dat 

situaties anders is: we willen plezierige gevoelens 

graag vasthouden.  

Of we verlangen naar iets waarvan we denken dat 

we daar in de toekomst gelukkiger van worden.  

En bij onplezierige gevoelens, negatieve gedachten 

of pijn hebben we vaak de neiging deze af te 

keuren of te onderdrukken.  

Hierdoor komen we regelmatig in automatische 

reactiepatronen en zijn we druk bezig met piekeren 

of malen over het verleden of de toekomst. 

Daardoor staan we niet meer echt in contact met 

onszelf en dat kan leiden tot allerlei klachten. 

 

Door regelmatig te mediteren kom je in contact 

met wat er werkelijk in je leeft en kun je meer rust 

en ontspanning gaan ervaren. 

 

 

 

Wat gaan we doen? 

We mediteren binnen en buiten in het mooie 

natuurgebied, doen eenvoudige 

bewegingsoefeningen en je ontvangt informatie 

over thema’s als de automatische piloot, zelfzorg 

en stress. 

 

Voor wie? 

Voor iedereen die belangstelling heeft.  

 

Waar en wanneer? 

Iedere laatste zaterdag van de maand: op zaterdag 

25 september, 30 oktober en 27 november 2021 

van 9.30 tot 12.00 uur, in het conferentiecentrum 

Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei  6 in 

Bakkeveen.  

 

Meedoen? 

Je kunt je aanmelden voor één of meerdere 

ochtenden. Kosten € 35,- per ochtend. Wanneer je 

graag wilt deelnemen en je de kosten niet kunt 

betalen, neem dan contact met mij op. Ik ben van 

mening dat geld niet de reden mag zijn om niet 

mee te kunnen doen.  

 

Opgave via 0516 541464 of stuur een mail met je 

gegevens naar sietskerusschen@hetnet.nl  

 

Meer informatie www.sietskerusschen.nl  

  

mailto:sietskerusschen@hetnet.nl
http://www.sietskerusschen/
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Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Datum Tijd Voorganger Locatie 

Zo 3 okt 9:30 Ds. Jak Verwaal De Mande Bakkeveen 

Zo 10 okt 9:30 Ds J. de Haan, Beetsterzwaag De Mande Bakkeveen 

Zo 17 okt 9:30 Ds. Jak Verwaal  (Afscheid) De Mande Bakkeveen 

Zo 24 okt 9:30 Ds. C. van den Broeke, Kampen De Mande Bakkeveen 

Zo 31 okt 9:30 Ds. Goorhuis, Smalle Ee De Mande Bakkeveen 

 

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

 

 

Vlooienmarkt keert uit aan … 

 
Vanaf 2012 ondersteunt Stichting Vlooienmarkt 

Bakkeveen organisaties op financieel 

gebied. Organisaties die het welzijn van inwoners 

in Bakkeveen stimuleren en met wat financiële 

hulp dit verder kunnen verbeteren, dingen mee 

naar een bijdrage. In 2020 is bijna € 11.000,– 

beschikbaar gesteld aan 9 organisaties en 

daarnaast was nog ruim € 5.500,-- beschikbaar om 

te doneren door onze vrijwilligers. Deze bedragen 

waren minder dan voorgaande jaren, omdat in 

2020 door Corona maar 4 van de 12 markten 

georganiseerd konden worden. 

 

Nu in 2021 konden we pas met de eerste markt 

starten op zaterdag 3 juli. Tot einde seizoen op 6 

november zijn er elke maand 2 markten gepland. 

Ondanks een slechte en natte zomer hebben we 

het met de markten in juli, augustus en september 

goed getroffen met het weer: steeds droog, zonnig 

en lekkere temperatuur. De buien kwamen meestal 

binnen enkele uren na afloop van de markt …. 

Gemiddeld waren er op de markten 500 

standhouders en veel bezoekers. Van corona 

beperkingen hadden we weinig last: met een 

aantal van dik 500 standhouders konden we de 

stands ruim opstellen om zo het wettelijk criterium 

van 5 m2 per bezoeker te halen. Standhouders 

moesten daartoe, net als in 2020 wel reserveren. 

Het systeem van reserveren en dan met name de 

controle hebben we geoptimaliseerd, zodat het ’s 

ochtends vroeg met het plaatsen van de 

standhouders snel gaat. 

 

Nu op donderdagavond 30 september lijkt de 

markt van 2 oktober nog droog te kunnen 

verlopen. Maar de belangstelling van standhouders 

is ongeveer de helft van zoals we gewend 

(verwend) waren. De herfst is duidelijk in 

aantocht.  

 

Uitkeren 

De vlooienmarkt zal op 2 manieren geld uitkeren 

aan “het dorp”.  

1. Alle vrijwilligers gezamenlijk mogen naar 

verhouding van het gemaakte aantal uren voor 

de vlooienmarkt 75% van € 16.000,-- doneren 

aan niet-commerciële organisaties die een 

sterke binding met het dorp hebben. De 75% 

is, omdat er niet 12 maar 9 markten in 2021 

zijn.  

2. Organisaties kunnen aanvragen voor 

donaties indienen; zie oproep hieronder. 

 

Het eventueel resterende bedrag wordt gespaard 

voor het mede mogelijk maken van grotere 

investeringen in het niet-commerciële, publieke 

domein. Als iemand een goed idee heeft wat 

bijdraagt aan een duurzame, blijvende 

ontwikkeling van Bakkeveen en waarin de 

vlooienmarkt mede behulpzaam kan zijn, roepen 

we op dit ook via de website door te geven. 

    

De oproep 

We roepen organisaties op, die aanspraak op 

financiële ondersteuning willen maken, het 

formulier op onze pagina 

www.bakkeveen.nl/markt uiterlijk zondag 31 

oktober 2021 bij St. Vlooienmarkt Bakkeveen in te 

dienen.  

De link naar het 

formulier staat bijna 

onderaan de 

genoemde pagina 

van de Vlooienmarkt.  

 

Dus des te beter 

gemotiveerd, des te 

groter de kans op 

een (deel van de) 

uitkering. 

 

We weten nog niet wanneer de bekendmaking zal 

plaatsvinden. (BakkeveensterAvond, Kerstweek of 

??). Hoe dan ook: de geselecteerde organisaties 

dienen bij de bekendmaking aanwezig te zijn om 

recht op de bijdrage te verkrijgen. 

 

Bestuur St. Vlooienmarkt Bakkeveen 
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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 

 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is de 

komende maanden als volgt geopend: 

• 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). 

 

 

Cartridges & oude mobieltjes 
 

U kunt bij ons de cartridges en oude 

mobieltjes  inleveren, voor elk exemplaar gaat 

er € 3,-- naar de Cliniclowns. 

 

De Wylde Roas 

Weverswal 4, Bakkeveen 

www.dewylderoas.nl    0516 - 54 11 28               

 

Elke donderdagochtend in Dúnhoeke 

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

Noodgevallen:  

Alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  

 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

apotheekhoudend 

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

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

541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl 

 

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor 

spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende 

ochtend 8 uur en in de weekenden en op 

feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: 

op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te 

Drachten. 

 

AED’s 

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen 

AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de 

supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle, 

Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging, 

Mandefjild 9 (Broeders) 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 

ook voor afhalen! 

 

Openingstijden elke dag: 

11 – 21 uur 


