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Kerstbomenverkoop van Vieka;

ook hier voor vertrek Sinterklaas van start. 
Foto bij Dúndelle, midgetgolfbanen op 3 dec. 
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De Slûswachter 

 
Het regent.  

Het regent in het Sinterklaas weekend; en ook 

hagel en wat natte sneeuw. Weer zoals het hoort 

te zijn. Sinterklaas vier je binnen en niet buiten.  

In november kwam het net een keer tot 

nachtvorst, scheen de zon 65 uren (=normaal) en 

regende het 64 mm (80 mm is ongeveer het 

gemiddelde). 

Piet Paulusma verwacht een winter wat aan de 

koude kant met minstens 1 week schaatsen.  

We wachten af …. 

 

 

Het regent 

Het regent afgelastingen van activiteiten en 

bijeenkomsten. De lockdown is beperkt tot een 

avond-lockdown dankzij de grote vaccinatiegraad 

van volwassenen van ca 84%. Of anders gezegd: 

er zijn te weinig mensen gevaccineerd om de zorg 

/ ziekenhuizen voldoende te ontlasten.  

Dan is de nog besmettelijker omicorn corona- 

variant in aantocht. Wat gaat dat betekenen?  

We wachten af ….  

 

Hoe dan ook: prettige feestdagen en een 

voorspoedig 2022                   Jan van Dalen

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Di 7 dec Gezond Natuurwandelen. Dundelle, 19:30 uur (elke dinsdag) 45 

Wo 8 dec Bundelen Slûswachter in Dúnhoeke, 13:30 uur --- 

Za 11 dec Workshop “gedicht en beeld” bij Atelier Natoer.  --- 

Za 11 dec Kerstmarkt Vieka & Atelier Natoer, Foarwurkerwei 5. Elk weekend + dinsdagochtend 29 

Za 11 dec Laatste dag kerstbomenverkoop Vieka bij Dundelle 29 

Zo 12 dec Filmhuis: maandfilm.  Dúndelle, 14 uur 45 

Di 14 dec Afgelast: “Gezellige middag”.  Ankerplak, 13:30 uur --- 

Ma 20 dec Voetbalvereniging: Oliebollen bestellen 23 

Wo 22 dec Afgelast: Soos 55+: kerstmiddag. --- 

Vr 24 dec Kerstnachtdienst. De Mande, 20 uur (aanmelden) 54 

Za 25 dec Kerstvakantie scholen t/m zo 9 januari --- 

Zo 26 dec Kerstwandeling (onder voorbehoud van corona maatregelen) web 

Ma 27 t/m Vr 31 dec Huisartsenpraktijk wegens vakantie gesloten --- 

Di 28 dec Afgelast: Oude foto’s bekijken en bespreken. --- 

Wo 29 dec Blitzkids Fun middag. Dundelle, 14 uur 53 

Vr 31 dec Laatste dag inzenden kopij Slûswachter januari --- 

Za 1 jan Nieuwjaarsdag --- 

Wo 5 jan Blitzkids Fun middag. Dundelle, 14 uur 53 

Wo 5 jan Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke  36 

Wo 5 jan Bundelen Slûswachter in Dúnhoeke, 13:00 uur --- 

Za 8 jan  Kerstboom plantdag De Twakamp. 10:30 uur 32 

Za 8 jan Online Bingo. Dundelle, 19:30 uur 53 

Ma 10 jan Laatste dag verlichting over de vaart --- 

Wo 12 jan Informatieavond Glasvezel, digitaal. Aanmelden ! 51 

Wo 19 jan Laatste dag inzenden opmerkingen over maaibeleid gemeente 33 

Zo 23 jan Filmhuis: zondagmiddagfilm 45 

Ma 24 jan Workshop Veganistisch Koken.  Nivonhuis Allardsoog 56 

Di 8 feb Politiek in Bakkeveen. Dundelle, 20 uur 5 

Zo 13 feb “Muziek bij de buren”. Diverse huiskamers, 13 – 15:30 uur 25 

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 

Einde 2021: het virus houdt ons nog steeds bezig. 

We leren ons aanpassen. Het dorp slaat zich er 

goed doorheen! We laten de pret niet bederven.  

“As it net kin sa’t it moat,  

dan moat ik mar sa’t kin”  

Laten we dat maar als uitgangspunt nemen voor 

het komende jaar.  

 

We wensen jullie allen hele fijne en gezellige 

feestdagen en een goede jaarwisseling.  

  

Kerstverlichting in het dorp 

De Aldjiersploech heeft de handen weer uit de 

mouwen gestoken en de vaart, en enkele straten, 

weer versierd met prachtige kerstverlichting. Ook 

zijn er weer grote kerstbomen neergezet. Daar 

word je blij van, het is altijd een genot om zo ons 

dorp binnen te rijden. De harde werkers vormen 

een vaste groep en als er één persoon stopt zorgen 

ze zelf weer voor een opvolger. Liefhebbers 

genoeg. Bedankt Aldjiersploech voor jullie 

inspanningen! 

TIP: In de Coronatijd is het lastig om zoals 

voorgaande jaren langs de deur te gaan met een 

collectebus om bij te dragen aan deze 

kerstversiering. U kunt altijd zelf een bijdrage 

geven.  

 

Bijeenkomst commissies op vrijdag 21 januari  

Wij nodigen alle commissies weer uit voor onze 

jaarlijkse bijeenkomst op vrijdag 21 januari om 

17.00 uur. Jullie krijgen nog een uitnodiging per 

mail, maar zet deze datum vast in jullie agenda. 

Ieder jaar heeft Plaatselijk Belang een bijeenkomst 

met commissies die onder ons vallen en 

commissies die gebruik maken van onze 

bankrekening. 

 

PB betaalt de bankkosten en de commissies 

hebben het financiële voordeel en hoeven niet zelf 

een bankrekening te financieren. Dankzij een 

supervrijwilliger worden alle geldstromen per 

commissie bijgehouden. Eenmaal per jaar, in 

januari, wordt hier verantwoording over afgelegd.  

Op die bijeenkomst presenteert iedere commissie 

aan elkaar wat er afgelopen jaar gebeurd is en wat 

de plannen zijn voor het komende jaar. Ook 

worden vaak tips gedeeld en steekt men wat van 

elkaar op. Bovendien houden we elkaar zo op de 

hoogte van waar iedereen mee bezig is en worden 

activiteiten op elkaar afgestemd. Het is gebleken 

dat dit de onderlinge samenhang erg ten goede 

komt. Daarna eten we gezellig samen van een 

koud en warm buffet. 

 

Nieuwbouw aan Aylvalân 

Inmiddels zijn er getallen bekend over de 

nieuwbouw van 40 woningen en de daarmee 

gepaard gaande stikstofuitstoot. Het gaat om 

serieuze aantallen. In week 49 heeft de gemeente 

hierover overleg met de Provincie gehad. De 

Provincie is het ‘bevoegd gezag’. Men hoopt dan de 

zaak af te kaarten en te kijken hoe dit juridisch in 

orde gemaakt kan worden. Dan kunnen 

vervolgstappen gezet worden. De eerste stap is 

dan om met boeren in de omgeving, die daarvoor 

open staan, in gesprek te gaan over de opkoop van 

stikstofrechten.  

 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Bestuurlijk overleg PB met B&W 

PB heeft 8 december haar jaarlijkse bestuurlijk 

overleg met B&W. We hebben een lange agenda. 

Op de agenda staan o.a. bouw seniorenwoningen 

op plek scholen, nieuwbouw scholen, behoud 

gymnastiek voorzieningen, De Brink en 

opknapbeurt toegangswegen, onzichtbaarheid 

wijkagent en samenhangend daarmee handhaving 

en veiligheid. 

 

Verder willen wij spreken over gebrekkige 

communicatie. Dit betreft communicatie vanuit 

de gemeente naar het dorp. Maar ook 

communicatie op het gemeentehuis onderling. Het 

lijkt er soms op dat men van elkaar niet weet waar 

men mee bezig is, en zo kunnen zaken langs elkaar 

heen lopen.  

Wat betreft de Krêft fan de Mienskip kan de 

gemeente nog winst boeken door betere 

ondersteuning te geven aan initiatieven vanuit het 

dorp. Een voorbeeld hiervan is in onze ogen de te 

trage voortgang van het dorpsinitiatief Aylvalân. 

Er zijn gelukkig ook initiatieven die wel goed 

ondersteund worden. Te denken valt aan de rol van 

de gemeente bij De Doarpstún en renovatie van De 

Brink. 

 

Politieke avond 8 februari 2022 

Nogmaals jullie aandacht voor de politieke avond. 

Zet deze avond in uw agenda. We organiseren dit 

samen met Plaatselijk Belang Siegerswoude. De 

gemeenteraad wordt door ons allen gekozen. 

Daarom bieden wij u de gelegenheid om op deze 

avond uw keuze nader te bepalen. U kunt daar 

horen wat al deze partijen u te bieden hebben en 

ook kunt u zelf uw vragen stellen. 

Ook niet leden zijn van harte welkom om hun 

keuze te toetsen.  

 

Bladkorven 

Ook dit jaar staan er verspreid door Bakkeveen 

weer diverse bladkorven. Helaas staan ze altijd te 

ver van uw huis….., maar wel in de buurt! En een 

eindje lopen is ook niet verkeerd in het kader van 

positieve gezondheid. We hopen dat u er veel 

gebruik van heeft gemaakt. Bakkeveen heeft veel 

bomen en daarom heeft de gemeente in ons dorp 

extra korven neergezet.  

 

DORPSBUDGET 2021 

De toekenningen voor het dorpsbudget worden in 

de Slûswachter van volgende maand vermeld.  

 

Jannie Tjassing 
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Nieuw bij ons in het 

dorp …. 

 

Bastiaan, Hanneke en 

Sam 

 

Aan de rand van het bos op de Ecofeen 

wonen Bastiaan (33), Hanneke (31) en 

Sam (2½). Ze wonen daar samen met kat 

Kruimel en hond Ed! 

 

De jacht naar hun droomhuis had nogal 

wat voeten in de aarde. Ze woonden in 

Almere maar het trok erg om weer naar 

het noorden te gaan. Ze vonden de 

afstand van Almere naar familie in het 

noorden erg groot. Ook konden ze niet 

helemaal aarden in Almere. Op Funda 

begon de zoektocht naar een huis. Binnen 

2 weken vonden ze met veel geluk een 

huurhuis op de Aylvalân. Ze zijn hier in 

2020 naartoe verhuisd. Grappig feitje: het was een 

paar huizen verder van waar Bastiaan eerder had 

gewoond. Van daaruit hebben ze verder gekeken 

naar koophuizen.  

 

Voor Bastiaan was er 1 ding heel belangrijk: het 

moest en zou Bakkeveen worden. Hanneke zegt 

lachend dat ze door zijn enthousiasme ook niets 

anders meer wilde dan een huis in Bakkeveen. Ze 

hebben veel huizen bezichtigd. Toen er een huis op 

de Ecofeen te koop kwam, hebben ze gelijk de 

makelaar gebeld. Tijdens de bezichtiging hadden ze 

allebei het gevoel: 'dit is onze droomplek!' De 

huizenmarkt was op dat moment al aardig 

oververhit. De makelaar wist ook niet wat hem 

overkwam, er waren binnen een uur al 10 

telefoontjes geweest van mensen die ook een 

kijkje wilden komen nemen. Gelukkig konden ze 

door de overwaarde van hun huis in Almere een 

goed bod doen. In januari dit jaar hebben ze het 

contract getekend. 

 

Ze hebben nog aardig geklust in het huis. Op de 

bovenverdieping hebben ze een dakkapel laten 

plaatsen voor meer ruimte. De keuken is 

vervangen voor een nieuwe. Ook hebben ze een 

nieuwe badkamer laten plaatsen. Momenteel zijn 

ze met de garage bezig. Ze bouwen deze helemaal 

om. Hij is inmiddels volledig geïsoleerd. Hier 

komen een kantoor en een bijkeuken. Verder 

moeten er nog een aantal kleine dingen gebeuren. 

Het enige wat ze nog groot willen aanpakken is de 

tuin. 

 

In 2007 hebben Bastiaan en Hanneke elkaar 

ontmoet op een beurs over Japanse animatie in 

Almelo. Ze gingen er met een groep uit het 

noorden heen. Op de terugweg gingen ze met de 

trein. Bastiaan en Hanneke waren samen aan het 

praten en stapten in de trein. Hun vrienden 

stonden nog te kletsen buiten de trein. Maar nog 

voordat hun vrienden instapten sloten de 

treindeuren en reed de trein weg. "Je had hun 

gezichten moeten zien", lacht Hanneke. Nu waren 

Bastiaan en Hanneke aan elkaar overgeleverd. Ze 

hebben de hele reis gezellig gekletst. Na afloop 

hebben ze telefoonnummers uitgewisseld. Wat er 

volgde was veel sms- en MSN-contact. Ze lieten er 

geen gras over groeien. Bastiaan zegt: "Het was 

meteen koek en ei." Ze hebben samengewoond op 

verschillende plekken: 2009 Berkhout, 2010 

Amsterdam, 2011 Leiden, 2015 Heemstede en 

2017 Almere. 

 

Bastiaan is geboren in Bakkeveen. Hij is 

opgegroeid met zijn ouders en drie jongere zusjes. 

Ze hebben in 12 jaar tijd maar liefst in 5 huizen 

gewoond in Bakkeveen. Op zijn 13e zijn ze verhuisd 

naar Nijega waar zijn ouders een café runden. Hij 

heeft op het MBO de opleiding Journalistiek en 

Fotografie in Drachten afgerond. Na deze opleiding 

is hij naar Amsterdam gegaan. Hij heeft 

verschillende banen gehad door de jaren heen als 

journalist. In 2019 is hij weer freelancer geworden.  

 

Hij heeft voor verschillende grote nieuwredacties 

stukken geschreven (NU.nl, RTL nieuws en NRC 

Handelsblad). Sinds 2021 is hij in 

loondienst bij DPG media, het grootste 

mediabedrijf van Nederland. Hij coördineert het 

onderdeel Technologie en games. Bastiaan wordt 

door zijn vrouw omschreven als een heel 

enthousiast persoon. Als hij ergens in 

geïnteresseerd is dan duikt hij er helemaal in. 

Volgens Hanneke soms tot vervelens aan toe. 

Muziek luisteren doet Bastiaan niet veel. Hij houdt 

er meer van om podcasts te luisteren of een 

audioboek. 

https://nu.nl/
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Hanneke is geboren in Nietap. Hier woonde ze 

samen met haar ouders en 2 oudere broers. Ze 

was in haar jeugd vaak bij haar opa en oma. 

Hanneke heeft eerst haar HAVO-diploma gehaald. 

Daarna heeft ze 1 jaar gestudeerd in Utrecht waar 

ze haar propedeuse heeft gehaald. Ze heeft toen 

de stap gemaakt om haar bachelor Geschiedenis te 

gaan doen. Dit was voor Hanneke nog niet genoeg. 

Ze heeft daarna haar master antieke Geschiedenis 

gehaald. Ze werkt inmiddels als IT-tester. Het 

bedrijf waar ze werkt ontwerpt websites en haar 

taak is om te ontdekken waar de fouten zitten en 

deze eruit te halen.  

 

Hanneke wordt omschreven door Bastiaan als een 

standvastige dame. Ze laat zich niet zomaar op 

andere gedachten brengen. Qua muziek loopt 

Hanneke haar smaak erg uiteen. Zo houdt ze 

van musicalmuziek tot heavy metal. Het enige 

waar ze niet zoveel mee heeft is rap. Hanneke 

houdt ook van lezen, er staat een hele grote 

boekenkast in huis vol met fantasie-

en sciencefiction-boeken. 

 

 
 

Sam is een vrolijke jongen. Hij zit in de fase 'ik ben 

2 en ik zeg nee!' Hij houdt erg van liedjes zingen. 

Het is een goeie keuze geweest om te verhuizen, 

want hij is dol op zijn familie die hier allemaal in de 

buurt woont. Hij heeft ook helemaal zijn draai 

gevonden. Op de buurtbarbecue vermaakte hij zich 

prima met de buurtkinderen. 

 

Verder zijn er nog 2 huisgenoten. Hun kat Kruimel 

die ze al hebben sinds ze in Leiden woonden, hij is 

een grote schijtluis. En dan is er nog Ed, een grote 

vrolijke Berner Sennen. Deze hadden ze al toen ze 

nog op een klein flatje woonden in Heemstede. Je 

kunt wel zeggen dat het huis naar hem toegegroeid 

is. Hij kan lekker spelen en ravotten in de tuin. 

 

 

De Friese taal is niet heel belangrijk voor Bastiaan 

en Hanneke. Bastiaan kan het wel goed verstaan 

maar niet spreken. Hanneke verstaat het alleen als 

er heel langzaam wordt gesproken. 

 

Hun mooiste vakantie samen was toch wel Tokio. 

Daar is Bastiaan op zijn knieën gegaan om 

Hanneke ten huwelijk te vragen. Ze werden in 

Tokio overladen met indrukken want werkelijk 

bijna alles maakt geluid. De mensen waren 

daarentegen erg stil en beleefd. Bastiaan is voor 

zijn werk op beurzen geweest in China en Amerika. 

Deze landen vond hij ook erg mooi om te 

bezoeken. Hanneke is van jongs af aan veel op 

Terschelling geweest waar haar ouders een 

stacaravan hadden. Ze kwam er voor het eerst 

toen ze pas 3 maanden oud was. Dit eiland blijft 

voor haar heel bijzonder. 

 

Het mooiste plekje van Bakkeveen is voor beide de 

natuur. Hanneke houdt er van om heerlijk te 

wandelen in de bossen. Het bos hier heeft iets 

Scandinavisch vindt Bastiaan. 

 

Er is ook nog een nieuwtje op de valreep te 

melden. Hanneke is op dit moment zwanger en als 

alles goed mag gaan krijgen ze er in mei een 

kindje bij! 

 

Bastiaan, Hanneke & Sam veel woonplezier 

gewenst in Bakkeveen!  

 

Jantina Kiewiet-Pama 
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Nieuw bij 

ons in het 

dorp …. 
 

Fam. 

Jolmers 
 

Op maandagavond 

19.30 fietsen Jos 

Brouwer en ik naar 

De Harmsdobbe. 

Onder de volle 

maan genieten we 

van de windstille, 

frisse 

omstandigheden en 

het mooie licht. In De Harmsdobbe wonen 

Marjolein en Simon Jolmers en hun 2 kinderen 

Ronja (4) en Dante (2). Ze hebben de 

kampeerboerderij overgenomen van Koen en 

Hedwig Roozen. 

 

De ontvangst is hartelijk, de kinderen liggen net op 

bed, er is nog een stem te horen op de babyfoon. 

Hond “Mila”, een Vizsla (Hongaars ras) van 9 jaar 

verwelkomt ons op haar eigen manier. We nemen 

plaats aan de keukentafel, de woonruimte en 

keuken zijn groot. 

 

Marjolein en Simon zijn enthousiast. Ze willen 

graag wat vertellen over henzelf en de boerderij. 

Ze vinden het belangrijk en willen er alle tijd voor 

vrijmaken. In overleg besluiten we het verhaal in 2 

delen te schrijven waarbij het eerste gedeelte gaat 

over de personen en het 2e deel over de 

kampeerboerderij (voorjaar 2022 in de 

Slûswachter). Dit is de reden waarom we samen 

het vraaggesprek voeren. 

 

Marjolein en Simon hebben samen een VOF 

(vennootschap onder firma) waar ze beiden voor 

werken. Het is een trainingsbureau (ADR-

opleidingen) dat mensen opleidt, die werkzaam zijn 

in de logistieke sector, die omgaan met gevaarlijke 

stoffen. Door Corona hebben de activiteiten in de 

eerste 3 maanden van 2021 op een laag pitje 

gestaan. Dit was een geluk bij een ongeluk omdat 

in deze tijd moest worden verhuisd en geklust. 

 

Marjolein en Simon woonden 3 maanden in een 

vakantiehuis van Appie en Lina op het Kroese 

Beamke terwijl ze op de Harmsdobbe klusten. 

Simon is 45 jaar, hij is geboren in Houtigehage in 

een gezin met nog een zus (44 jaar). Zijn ouders 

zijn 71 en 69 jaar, nog fit en werkzaam. 

Simon is een lange slanke man, licht blond rossig 

en hij heeft doordringende pretogen mocht u hem 

treffen in het dorp. Simon begint zichzelf voor te 

stellen omdat Marjolein even door een van de 

kinderen is geroepen. 

 

Simon is een Fries, hij voelt zich een Fries, spreekt 

de taal en vindt het belangrijk, hij 

leert de kinderen Fries, heeft 

kinderboeken in het Fries en er 

ligt een Friestalig tijdschrift op 

tafel. Hij kan ook in andere 

omgevingen snel aarden, 

Gronings is ook een leuke taal. 

  

Marjolein is er ondertussen weer. 

Ze vindt de ondernemerslust van 

Simon en het denken in kansen 

aantrekkelijk. Simon zegt 

”Wanneer zich elders iets moois 

aandient zelfs al is het in het 

buitenland heb ik zo zin om daar 

aan te beginnen.“ Simon en 

Marjolein voeren hier gesprekken  
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over samen, ze lijkt haar man enigszins te hebben 

getemd. 

 

Marjolein is van 1986, ze is in de Betuwe geboren. 

Ze heeft 2 broers van 33 en 31 jaar Kevin en Mike, 

het contact onderling is heel goed. Haar ouders zijn 

gescheiden toen ze 17 jaar was. Gelukkig kunnen 

ze allebei hun rol als grootouder goed gestalte 

geven. Marjoleins moeder rijdt elke zondagavond 

naar Bakkeveen om op maandag te kunnen 

oppassen. Marjolein ging in Culemborg naar de 

middelbare school en studeerde in Groningen af in 

bestuurs- en familierecht. Marjolein is een slanke 

vrouw van ongeveer 1.70, blauwe ogen en zwart 

haar mocht U haar tegenkomen. 

 

Hoe leerden ze elkaar kennen 

Simon studeerde en woonde in Groningen waar hij 

een huis bezat wat hij verbouwde. Marjolein zat 

voor belangrijke tentamens toen ze op 12 januari 

2011 een vriendengroep bezocht. Er stond veel 

lekkers op tafel wat in kaas werd gedipt. Simon is 

die avond gelijk onder de indruk van Marjolein. Hij 

belt haar elke dag na de bijeenkomst maar haar 

hoofd staat bij de tentamens. 

Toch volgt er een afspraak waarbij Simon zich 

heeft opgedoft en naar een lekker luchtje ruikt. Het 

loopt goed af en het is het begin van een tot nu toe 

blijvend contact. Ze stralen samen nog steeds. 

 

Muziek en hobby’s 

Simon een echte klusser en dat lijkt me zijn hobby. 

Hij heeft huizen in Groningen, Houtigehage en nu 

Bakkeveen aangepakt. Het huis in Groningen waar 

hij samen met Marjolein woonde heeft hij verkocht 

omdat iemand met een groot gezin het 

onderkomen zo mooi vond dat hij er geld voor 

bood. Simon en Marjolein verhuizen naar 

Houtigehage waar ze het huis kopen van de ouders 

van Simon. Zijn ouders bouwen op dat moment 

een nieuw huis. 

Muziek: Simon is een Spotify luisteraar, hij luistert 

naar van alles, van Rammstein tot en met Ede 

Staal maar ook Helene Fischer kan hem 

charmeren. 

Marjolein houdt van Mumford & Sons. Ze houdt ook 

van paarden en heeft dressuur gereden. Ze 

bezoekt nu nog hengstenkeuringen. Zelfs Simon 

heeft “proefjes” voorgelezen (de liefhebbers weten 

wat ik bedoel). Marjolein vindt het heerlijk moeder 

te zijn en nu op de kampeerboerderij met zoveel 

leuke dingen bezig te zijn. Ze houdt van Tony 

Chocolonely karamel zeezout. 

 

Hoe bevalt Bakkeveen 

Simon en Marjolein zijn lovend over de buren die 

hen met raad en daad ondersteunen. Buurman 

Everhard ziet erop toe dat het land op een goede 

manier wordt ingezaaid en ook bij overbuurman 

Niels kunnen ze terecht met dergelijke vragen. 

Ondertussen zijn beiden helemaal verliefd 

geworden op de woonplek en de natuur en bossen 

er omheen. De aanwezige voorzieningen in het 

dorp bevallen goed. Op de Oanrin heeft Ronja 

vriendjes en vriendinnen gevonden, Marjolein heeft 

op school al een taak op zich genomen. Ronja zit 

op de plaatselijke gymnastiekclub. Dante gaat nog 

naar de kinderopvang in Drachtstercompagnie 

maar zal binnenkort naar de plaatselijke 

peuterspeelzaal gaan. 

 

De Bloeizone 

Een verplichte vraag. Simon en Marjolein weten 

wat de filosofie is, ze denken mee te doen aan de 

fitheidstest en ze leven gezond en bewegen 

voldoende. 

 

Ter afsluiting 

Simon doet een oproep aan iedereen die zwarte 

grond heeft. Hij wil zijn land graag wat ophogen. 

Hij weet alles over de schone grondverklaring. 

Marjolein vertelt dat het account op Instagram net 

klaar is en roept iedereen op hierop te kijken. Ze 

zouden het leuk vinden als mensen uit het dorp 

hen willen volgen. Het gaat over het wel en wee op 

de kampeerboerderij: 

@kampeerboerderij_de_harmsdobbe 

 

Ik ben vergeten te 

vragen hoe de 

vakanties worden 

ingevuld, mogelijk 

komt Jos in deel 2 hier 

op terug. Hij zal een 

gesprek aangaan over 

specifiek de 

kampeerboerderij. 

 

JN (en Jos Brouwer) 
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Praalwagen 
 

Vandaag breng ik een bezoek aan Geke Haisma 

eigenaresse van Autobekleding- en 

meubelstoffering Geke aan de rustige kant van 

de Bakkeveense feart in het verlengde van de 

Houtwal, daar waar de vaart afbuigt en overgaat in 

de Mandewijk.  

 

Op het erf staat een werkplaats waar Geke haar 

werkzaamheden aan de autostoelen uitoefent. De 

werkplaats staat en hangt vol met materialen die 

ze gebruikt bij het herstellen van autostoelen en 

stalen en rollen met stoffen voor het opnieuw 

stofferen van oude versleten meubels. Aan de 

overkant in de loods bij Banden Bron Bakkeveen 

heeft Geke nog een groot deel in gebruik voor 

opslag, omdat Geke op de huidige locatie al sinds 

jaren volledig uit haar jasje gegroeid is. 

 

Geke woont ruim 20 jaar op deze locatie aan de 

Mandewyk 2, samen met Wouter Bron. Ze 

verschillen wat leeftijd betreft maar enkele weken. 

Wouter kennen de meeste Bakkeveensters van 

Banden Bron Bakkeveen schuin aan de overkant 

nu nog gevestigd in een loods aan de Mandewyk, 

maar daar komt verandering in. Alle loodsen in het 

verzamelgebouw zijn van eigenaar veranderd en de 

huren inmiddels opgezegd. Marinus Machinebouw 

heeft het complete pand gekocht van Chris van der 

Wal, die zijn activiteit naar Grootegast heeft 

verplaatst. 

 

Voor Geke en Wouter zijn inmiddels de eerste 

contouren zichtbaar van hun nieuwe pand wat ze 

volgend jaar vlakbij het Klaverblad aan de Ottolaan 

in Drachten hopen te gaan betrekken. Zowel 

Autobekleding- en meubelstoffering Geke als 

Banden Bron Bakkeveen komen dan in dezelfde 

loods. ‘Dat geeft een hoop voordelen omdat 

Wouter n.l. nog 3 dagen in de week voor Boonstra 

uit Haulerwijk op de vrachtwagen zit’ weet Geke 

mij te vertellen.  

 

 
 

Geke is 56 jaar geleden geboren in Drachten; 

opgegroeid in een gezin met 7 kinderen, na de 

Mavo heeft Geke de opleiding aan de Bakkerij- en 

Horecavakschool gevolgd. Haar ouders komen van 

origine uit Oosterwolde en Donkerbroek en hebben 

later nog in Waskemeer gewoond. Verschillende 

verhuizingen in haar jeugd van Drachten naar 

Drachtstercompagnie naar Wijnjewoude en ook 

later met haar gezin brengen Geke naar Ureterp.  

 

Na een vervelende periode in haar privéleven 

besluit ze met 2 kleine kinderen naar Wolvega te 

verhuizen. Ze volgt in Beetsterzwaag en later bij 

het Deltioncollege in Zwolle een dagopleiding tot 

offset drukker en vind in 1999 een baan bij een 

drukkerij in Oldemarkt, vlakbij Wolvega. Inmiddels 

heeft Geke Wouter (weer) leren kennen, die zij in 

haar jeugd heel vaak tegenkwam. Ze woonde in 

Drachtstercompagnie n.l. in dezelfde straat en de 

Pake en Beppe van Wouter waren Geke haar 

buren.  

 

Geke en Wouter besluiten om met hun 

samengestelde gezin in het woonhuis waar Wouter 

op dat moment al woont in te trekken aan de 

Mandewyk in Bakkeveen. In 2010 trouwen Wouter 

en Geke. Het noodlot slaat voor Geke toe wanneer 

de drukkerij waarvoor ze ruim 10 jaar werkt failliet 

gaat en Geke van het ene op het andere moment 

haar baan kwijtraakt en zonder werk komt te 

zitten. Maar haar wilskracht en creativiteit brengen 

haar naar een opleiding in autobekleding in België, 

omdat de opleiding in Nederland niet bestaat.  

 

Verder volgt Geke een opleiding Meubel stofferen 

en een stageplaats bij Anke Sohne in Baard waar 

ze het vak van meubel stofferen verder leert. Om  
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zich zo breed mogelijk te oriënteren volgt Geke ook 

nog een opleiding in Heerenveen voor 

bootstoffering. In 2011/2012 begint Geke 

uiteindelijk voor haar zelf met Autobekleding- en 

meubelstoffering Geke, via via kan Geke een 

inboedel overnemen van een autobekleding bedrijf 

van 2 compagnons uit Hardegarijp die er mee 

stoppen.  

 
Harley buddy 

 

Ze start in de werkplaats en in een kamer van het 

woonhuis waar de naaimachines staan, met ‘n 

enkele klant per maand en door mond op 

mondreclame breidt zich het stofferen en compleet 

vernieuwen van autostoelen al snel uit. Je moet 

dan denken aan complete banken en stoelen in bv 

Oldtimers, maar ook aan schade auto’s waar de 

stoel(en) van zijn beschadigd. De stoel/bank wordt 

volledig van bekleding gestript en eventuele schade 

aan het binnenwerk van de stoel/bank hersteld 

voordat de originele en/of herstelde bekleding er 

weer overheen wordt gemaakt. Als je het zo zegt 

lijkt dat vrij makkelijk, maar de stoelen van 

tegenwoordig zijn vaak voorzien van elektronica 

voor bv stoelverwarming, Airbag ‘en je moet er 

toch voor zorgen dat dit allemaal weer 

functioneert’.  

 
In heel Nederland dus zeker ook in Friesland heb je 

niet heel veel bedrijven die het vak van stofferen 

beheersen. Het werk wordt meer en meer; 

regelmatig heeft ze wat hulp, maar het werk is niet 

meer aan te slepen en daarom moet Geke 

regelmatig ‘nee’ verkopen. Aan het stofferen van 

meubels kan Geke steeds minder haar creativiteit 

kwijt en veel van de meubels wordt door de 

hedendaagse jeugd bij de IKEA’s en Seats en 

Sofa’s gekocht en na een aantal jaren besluiten ze 

dan om het interieur volledig te vernieuwen.  

 

‘Specifieke meubels waar nog een stuk ‘eer’ aan te 

behalen is en waar ik mijn creativiteit nog in kwijt 

kan wil ik nog wel opknappen’. Veel autodealers en 

schadebedrijven weten Autobekleding- en 

Meubelstoffering Geke te vinden mede door de 

kwaliteit die Geke levert tegen en juiste prijs.  

 
Zoals eerder beschreven in 2022 hopen Geke en 

Wouter hun gezamenlijke pand in Drachten te 

betrekken. Ze zijn volop aan het bouwen en Geke 

en Wouter kijken er naar uit. ‘Het zal wel wennen 

zijn, nu vanuit huis te kunnen werken en dan werk 

je vanuit een bedrijfspand. Het heeft ook zijn 

voordelen, nu wil ik nog wel eens tot de late 

uurtjes doorgaan mede omdat Wouter dan niet 

thuis is en ik denk laat ik het maar even afmaken’.  

 

Ook in Geke haar privéleven komt haar creativiteit 

volledig tot uiting. De laatste 3 praalwagens die 

tijdens het dorpsfeest in Bakkeveen hebben 

gereden en door Geke zijn ontworpen en samen 

met de buurtbewoners zijn gemaakt hebben de 1e 

prijs gekregen.  

 
Geke kijkt vooral vooruit; figuurlijk schijnt 

dagelijks het zonnetje en mag ze niet klagen over 

wat ze in redelijke korte tijd heeft weten te 

bereiken met Autobekleding- en 

Meubelstoffering Geke.  

Geke ik wil jou en Wouter veel succes wensen nu 

en zeker ook voor de toekomst in jullie nieuwe 

bedrijfspand en je ook hartelijke danken voor je 

verhaal en je gastvrijheid. 

 

Jos Brouwer 
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Uit de praktijk van de notaris 
 

 

 

Wij helpen bestuursleden van 

verenigingen en stichtingen met 

nieuwe wet in te voeren. 
 

 

Per 1 juli 2021 is er een nieuwe wet ingegaan voor 

verenigingen en stichtingen. Dit is de Wet bestuur 

en toezicht rechtspersonen die nieuwe regels voor 

bestuursleden en toezichthouders in die 

organisaties brengt. Veel verenigingen en 

stichtingen zijn daarom bezig met de vraag of ze 

wat moeten veranderen aan hun statuten, de akte 

waarin de spelregels van hun organisatie of club 

staan. Daar hebben wij wat op gevonden. 

 

Een vereniging of stichting hoeft niet vóór 1 juli de 

statuten al bij de notaris gewijzigd te hebben. Wij 

stellen daarom voor om rustig en grondig naar de 

statuten te (laten) kijken omdat er vaak ook 

andere onderdelen van de statuten zijn verouderd 

of niet meer echt aansluiten bij wat de vereniging 

of stichting doet. 

 

Wij helpen verenigingen en stichtingen op 

meerdere mogelijkheden: met de statutentest, het 

stappenplan en de statutenscan. Je leest er hier op 

onze website meer over. We kijken daarbij wat 

breder naar de statuten, dus niet alleen wat er op 

basis van de nieuwe wet moet worden gewijzigd 

maar ook naar andere zaken. 

 

De nieuwe wet is niet alleen ‘moeten’ maar biedt 

ook nieuwe mogelijkheden. Zo kan het toezicht 

worden geregeld door een raad van 

commissarissen (die wordt vaak ook raad van 

toezicht genoemd) in te stellen. Hiervoor zijn de 

regels van de raad van commissarissen die voor de 

B.V. al in de wet stonden nu ook in de wet 

gekomen voor de vereniging en stichting. 

 

Is jouw vereniging of stichting aangesloten bij een 

koepelorganisatie? Dan overleggen we graag met 

die koepelorganisatie hoe de statuten weer op orde 

te brengen. 

 

Meer weten over de nieuwe wet voor verenigingen 

en stichtingen? Neem dan contact met ons op. Wij 

helpen je graag. 

 

 
 

 

uw team van  

notariële  

specialisten
 

testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | 

nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | 

huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | 

koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | 

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

aandelenoverdracht
 

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis 

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

☎ 0512-512205 | Stationsweg 49, 9201 GH Drachten 
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LIEFDE STERFT NOOIT 

 

 

De Engelsen zeggen “Thank you very much...” 

Fransen roepen: “Mille fois merci” 

Wij houden het op: “Heel hartelijk dank” 

aan iedereen die met ons heeft meegeleefd 

na het overlijden van 

 

Anton Holleboom 
Antonius Johannes Maria 

 

 

Sylvia 

 

Inge & Richard 

Sanne, Sofie 

 

Tim 
 

 

Bakkeveen, november 2021  
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Beste kabouters!      
 

Ben jij 4/5/6/7 jaar jongen of meisje en heb je 

altijd al een balletje willen trappen bij 

voetbalvereniging vv Bakkeveen? 

Dan is dit je kans! 

 

Geef je op bij Jos Brouwer 

06-53438025 of via de mail, 

vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

 

Vanaf Dinsdag 9 november is om 16:15 uur de 

eerste training gestart.  

 

Je kan je nog steeds opgeven en/of langskomen. 

 

I.v.m. de Coronamaatregelen hebben we de 

training ‘tijdelijk’ verplaatst naar de WOENSDAG  

dan begint de training om 15.30 uur tot 16.15 uur. 

Op het kunstgrasveld van vv Bakkeveen. 

 

                       

Tot woensdag, 

 

 

                                          

 
  

Voorzitter Klasien Douwsma 06 30342476 klasiendouwsma@hotmail.com 

Secretaris Evert Fokkema 06-27308165 vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

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

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

Bestuurslid Vacant   

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

  

Jeugdcommissie 

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

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

 

Wedstrijd consul:  J. van der Meulen 0516-541736 

 

 
 

Voetbalvereniging Bakkeveen 
Opgericht juni 1929 
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Dit jaar gaan wij ZELF weer oliebollen bakken en verkopen. 

Ook hebben wij besloten om op 30 december WEER  huis-aan-huis te gaan venten.  

In het dorp Bakkeveen vanaf 17:00 uur en in het buitengebied vanaf 10:00 uur.  

 

Tevens kunt u zoals vorig jaar uw bestellingen weer online plaatsen.  

Donderdag 30 december gaan wij uw online bestelling bezorgen, binnen een straal van 4 km 

vanuit Bakkeveen.     

 

 

Bestellingen en betalingen via  

www.oliebollenbakkeveen.nl 
 

 

Bestellen mogelijk vanaf maandag 20 december 0:00 uur 

Uiterste besteldatum woensdag 29 december tot 12:00 uur  
 

Onze verkoopwagen staat ook dit jaar weer 3 dagen bij  POIESZ 

Openingstijden verkoopwagen: 

 

                            Woensdag  29 december: van   10.00 uur  tot  18.00 uur. 

                            Donderdag 30 december: van   10.00 uur  tot  18.00 uur.  

                            Vrijdag       31 december: van   10.00 uur  tot  14.00 uur.           

 

 

Verkoopprijzen 2021: 

Oliebollen zonder krenten 10 stuks      voor    € 7,50 

Oliebollen met krenten        10 stuks      voor    € 7,50 

Appelbeignets                      4 stuks      voor    € 5,00 

Appelbeignets   per stuk      voor € 1,25 
 

 

V.V. BAKKEVEEN WENST U ALVAST HELE FIJNE FEESTDAGEN. 
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Luut Kobes ontvangt de Gouden speld, 

oorkonde en de bloemen 

Feestmiddag Zonnebloem afd. Ureterp e.o 
                     

De Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. heeft donderdag 4 

november jongstleden, tijdens een feestmiddag in De 

Wier te Ureterp een paar vrijwilligers in het zonnetje 

gezet.  

Luut Kobes ontving een gouden speld, oorkonde en 

bloemen omdat hij al 25 jaar zich ingezet heeft als 

vrijwilliger. Anneke v.d.Iest kreeg van regiobestuurder 

Marian Doorgeest een zilveren speld. Zij heeft er 

inmiddels tien jaar vrijwilligerswerk opzitten.  

 

Na ruim anderhalf jaar weer een middag van de 

Zonnebloem.  Eindelijk! 
Op deze feestmiddag waren 100 personen afgekomen en 

ze hebben genoten van een optreden van WybeMuzyk. 
 

Het repertoire was zeer uitgebreid: van schoolliedjes van 

ooit tot grote hits uit de naoorlogse jaren. Maar ook van 

Fryske ferskes, Nederlandstalige luisterliedjes en 

uiteraard vrolijke meezingers.  

Kortom: voor elk wat wils!  
Een zeer geslaagde middag! 
 

Antje Berga 
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Muziek bij de Buren  in Bakkeveen 
 

Een paar jaar geleden las ik in de Leeuwarder 

Courant een verslagje van een muziekfestival in 

Sneek bij mensen in de huiskamer: Muziek bij 

de Buren. 

Het concept is simpel: artiesten treden gratis op in 

huiskamers, die door anderen beschikbaar worden 

gesteld. 

 

In de intieme setting van een huiskamer kom je bij 

je buren over de vloer. De huiskamer dient meteen 

als podium voor een artiest. De muzikanten 

spelen drie sets van dertig minuten, gratis. 

Tussendoor kunnen de bezoekers van het festival 

na een set dus van de ene huiskamer naar de 

andere huiskamer hoppen.  

 

De optredens zijn gratis te bezoeken. Het levert de 

huiskamereigenaren, bezoekers en muzikanten 

waardevolle ontmoetingen op. Muziek verbindt 

mensen van alle rangen en standen, leeftijden, 

kleuren en smaken. 

 

Maar goed, na het lezen van Muziek bij de Buren in 

Sneek, waar zo’n 20 huiskamers aan mee deden, 

werd ik gelijk enthousiast; dit kan ook in 

Bakkeveen. Na telefonisch contact met de 

organisator in Sneek, werd ik alleen maar 

enthousiaster, dit gaan we ook in Bakkeveen doen. 

Want wat heb je nodig uiteindelijk: een aantal 

huiskamers, artiesten en publiek. Dat moet te 

organiseren zijn. 

 

Spijkers met koppen slaan dus. Aan de slag. 

Binnen de kortste keren was er een commissie met 

mensen, die allemaal iets met muziek hebben. 

Benieuwd naar de namen? Marco Veenstra, Fred 

Hoogenboom, Greta van Weert, Gjildert van der 

Velde, Roelie de Boer en ondergetekende. Allemaal 

even enthousiast om ook in Bakkeveen Muziek bij 

de Buren van de grond te krijgen.  

 

Nu, enige tijd verder, hebben we 5 mooie 

huiskamer locaties uitgezocht in Bakkeveen en ook 

de artiesten waren snel gevonden.  

Van alles zit er bij qua muziek genre: Jazz, Franse 

chansons, klassiek, blues, rock en roll en singer 

song writer muziek.  

 

Wanneer gaat eea plaatsvinden? Schrijf maar op: 

zondagmiddag 13 februari 2022.  

We starten om 13 uur en het laatste optreden is 

om 15.30 afgelopen. 

 

Daarna een gezamenlijke afsluiting in De Brink. 

Voor artiesten, gastadressen en publiek. Nog even 

gezellig napraten en misschien wordt er ook nog 

wel even opgetreden. Chris was hier direct voor te 

porren.  

 

In de volgende editie van de Slûswachter meer 

over de locaties en artiesten en ook of onze 

aanvraag voor enige financiële ondersteuning is 

gehonoreerd. 

Je hoort meer van ons. 

 

Namens commissie ‘Muziek bij de Buren’, 

 

Sybrand Bosma 
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Bakkeveen bedankt ! 
 

In de eerste plaats willen wij jullie als inwoners van 

Bakkeveen bedanken voor de giften die zijn gedaan 

aan de deelnemende goede doelen en fondsen van 

de gezamenlijke collecteweek.  

De reacties waren ook dit jaar weer positief en de 

QR-code heeft ervoor gezorgd dat er veel via de 

bank is betaald. Ook dat is een positieve 

ontwikkeling.  

 

Het netto- resultaat van onze gezamenlijke 

collecteweek was € 11.157,15  

Afgelopen jaar waren er 14 fondsen en nu 15 dat 

betekent dat er € 1232,86 meer is opgehaald dan 

vorig jaar. Wij mogen er allemaal trots op zijn dat 

de gezamenlijk collecteweek een succes is in 

Bakkeveen.  

 

De collectanten hebben inmiddels een lekkernij 

ontvangen om nog even na te genieten van alle 

inspanningen die gedaan zijn om dit mooie 

resultaat te behalen. Hiernaast de verdeling per 

deelnemend goede doel of fonds, 

 

Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn dan 

horen wij die graag zodat wij de collecteweek 

actueel kunnen houden. En wist u dat wij een 

ANBI-stichting zijn zodat u uw gift in mindering 

kunt brengen bij uw jaarlijkse belastingaangifte.  

 

De volgende collecteweek organiseren wij op 23 

t/m 29 oktober 2022, zet deze datum alvast in 

de agenda. www.bakkeveen.nl/collecteweek 

 

Bedank Bakkeveen namens het bestuur van de 

Stichting Collecteweek Bakkeveen 
 

Emmy Wiltjer 

Eppie Pera 

Geert Louwes 
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Gymvereniging Kwiek 

van de jeugdgroepen. 

 

In september is Gymvereniging Kwiek weer 

begonnen met gymlessen voor de jeugd. Op 

de maandagmiddagen waren 2 groepen, een 

groep met peuters en kleuters en een groep 

met 5 tot 8-jarigen. Juf Dineke maakte er met 

de hulpjes Lisa en Elise weer een mooi 

parcours van waar de kinderen fijn konden 

rennen, slingeren, springen, koprollen en er 

werden handstanden en de radslag geoefend. 

 

Helaas hebben we eerst besloten om te 

stoppen met de gymgroepen i.v.m. de vele 

corona besmettingen in het dorp. Wij hopen 

dat we in januari weer kunnen starten met 

een nieuwe reeks lessen voor de jeugd. Dat 

zullen we op de website van Bakkeveen en via 

de scholen weer bekend maken. 

  

Mail: gymverenigingkwiek@outlook.com   
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Kerstmarkt VIEKA & Atelier Natoer 
 

Wanneer: 11, 12, 14, 18, 19 en 21 

december a.s. (zaterdag en zondag 

van 13 tot 17 uur en dinsdag van 9 tot 

12 uur) 

Wat: gedurende deze dagen wordt er door 

VIEKA en Atelier Natoer een 

kerstmarkt gehouden binnen en buiten 

aan de Foarwurker Wei 5. Speciaal 

voor de feestdagen zijn betaalbare 

schilderijen en beelden gemaakt door 

gastkunstenaars.  

Door cliënten van de dagbesteding zijn 

kerstkaarten en kerstcadeaus gemaakt 

die zowel in het VIEKA-winkeltje als 

buiten in de kerstkraampjes te koop 

zijn.  

 

 

Kerstboomverkoop 
 

De kerstboomverkoop bij recreatiecentrum 

Dúndelle is op 3 december gestart. Onderstaand de 

dagen na verschijnen van dit blad waarop het 

verkooppunt achter de hekken van de midgetgolf 

nog geopend is: 

 

Donderdag 9 dec 12:00 tot 16:00 

Vrijdag 10 dec  10:00 tot 16:00 

Zaterdag 11 dec 10:00 tot 16:00 

De koopavond is i.v.m. corona regels vervallen.  

De kerstbomen kunt u bij voorkeur betalen met de 

pin. Bezorging binnen Bakkeveen is gratis. 

Daarbuiten in overleg. 

 

Dit jaar hebben we weer een marktkraam met 

leuke kerstartikelen en andere producten die 

gemaakt zijn door mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Een aantal van deze artikelen is ook 

te koop in onze webshop www.vieka.nl. 

 

De opbrengst van de kerstboomverkoop gebruiken 

we om te investeren in ons zorg- en leerbedrijf. 

Bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuwe 

werkkleding, gereedschap of een cursus voor onze 

medewerkers. Voor meer informatie over stichting 

Vieka verwijs ik u graag naar onze website 

www.viekazorg.nl. 

 

Graag tot ziens bij de kerstboomverkoop! 

 

Stichting Vieka 

  

Elke donderdagochtend in Dúnhoeke  

(bij zwembad)  
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Jennifer Plein 
Diëtist is specialist op het gebied van 

voeding in relatie tot ziekte en gezondheid 

en is gevestigd in huisartsenpraktijk 

Bakkeveen, Weverswâl 6, Bakkeveen. 

Heb je vragen of suggesties, neem dan 

gerust contact met mij op. 

Telefoon: 085 2006 422 

E-mail: info@jenniferplein-dietist.nl 

www.jenniferplein-dietist.nl 

Neem ook eens een bosbad ! 
 

Wij, Koop de Grouw en Jennifer Plein, willen u 

graag uitnodigen voor een bosbadwandeling! 

Koop de Grouw is de kleinzoon van de oude Koop 

de Grouw, een bekende Bakkeveenster die 102 

jaar oud is geworden. De ouderen onder u zien 

hem waarschijnlijk nog voor u, zoals hij vroeger 

door het dorp wandelde en fietste. 

 

De levensstijl van deze oude Bakkeveenster past 

zelfs vandaag de dag nog binnen de doelstelling 

van Bloeizone Bakkeveen: Fitaal fit en oud worden 

op basis van een gezonde leefstijl. 

 

De oude Koop fietste dagelijks, werkte veel in zijn 

eigen tuin en hielp ook bij de buren. Hij greep elk 

moment aan om door de bossen van Bakkeveen te 

wandelen. Hij liep dan niet met het doel om zover 

mogelijk te lopen, maar hij bleef juist hier en daar 

staan om te genieten van de schoonheid van de 

omgeving. Ook maakte hij vaak een praatje met 

iedereen die hij tegenkwam.  

 

Tijdens die wandelingen ‘bestudeerde’ hij van alles 

in de natuur zoals onder andere eikels, bomen en 

paddenstoelen. Hij volgde het spel van insecten die 

in hun eigen wereldje druk bezig waren en 

luisterde met volle aandacht naar het gezang van 

vogels. 

 

De ‘wandelingen’ die de oude Koop maakte, blijken 

achteraf veel meer omvattend te zijn, dan hij zich 

toen besefte. Met een moderne term noemen we 

zo’n aandachtige wandeling nu een ‘bosbad’. Het 

is de vertaling van de Japanse term Shinrin Yoku.  

Het is met wetenschappelijk onderzoek aangetoond 

dat het nemen van een bosbad je lichaam en geest 

verbetert. Om een greep uit de lijst van voordelen 

te doen:  

• het verlaagt zowel je bloeddruk alsook je 

bloedsuikers. Dit is gunstig voor hypertensie 

patiënten en diabeten.  

• Ook verlaagt het je cortisol, waardoor het goed 

is tegen depressie, ADHD, angstaanvallen en 

meerdere geestelijke aandoeningen.  

• Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bosbaden 

de activiteit en het aantal zogenaamde NK-

cellen (NK staat voor Natural Killer), vergroot. 

Dat zijn de cellen die vanuit het afweersysteem 

schadelijke bacteriën en virussen, zoals Covid-

19, uit proberen te schakelen en tevens 

kankercellen onschadelijk proberen te maken. 

• Bovenal versterkt een bosbad je 

afweersysteem en dat is gunstig voor je 

algehele lichamelijke gesteldheid. 

  

Naast goede voeding, optimale lichaamsbeweging 

en voldoende rust is het nemen van een bosbad 

ook een belangrijke strijder tegen ziekten.  

 

De kleinzoon van Koop de Grouw, die vernoemd is 

naar zijn ‘pake’, en ik willen samen met u, 

Bakkeveensters, de bossen op een heel fijne 

manier gaan inzetten ter verbetering van uw 

mentale en fysieke gezondheid. Volg de oproepen 

die binnenkort bekend 

gemaakt zullen worden en doe 

met ons mee. 

 

Misschien kamp jij ook met 

een klacht waarvan je wel of 

niet vermoedt dat de oplossing 

in je leefstijl ligt. Kijk er gerust 

eens samen met Jennifer Plein 

naar, wellicht vind ook jij de 

sleutel naar je gezondheid en 

kan je daarna weer vrolijk en 

vooral gezond verder leven. 
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Nieuws van de Twakamp 
 

De laatste 2 jaar zijn de perceeltjes grond op de 

Twakamp goed bezet. Er is veel belangstelling voor 

het verbouwen van eigen groente, fruit en 

snijbloemen.  

Voor komend seizoen is er nog een perceel 

vrijgekomen, dus wie belangstelling heeft, kan zich 

nog melden bij een van de bestuursleden. 

 

Op de tuin is een stuk grond vrijgemaakt voor het 

“overzomeren” van Kerstbomen. Koop je dit jaar 

een Kerstboom met redelijke kluit, dan kan de 

boom na de feestdagen beginnen aan een tweede 

leven. 

 

Datum van deze boomplantdag is 8 

januari van 10.30 tot 11.00 uur 
 

De bomen die de voorgaande jaren geplant zijn, 

kunnen weer worden opgehaald. 

 

Tip  

Vergeet je vaak waar je wat hebt gezaaid: Bewaar 

deze feestdagen de kurken van de wijn en 

champagneflessen. Met een watervaste stift en een 

paar satéprikkers maak je deze mooie 

geheugensteuntjes.  

 

Fijne feestdagen en een gezond 2022 

 

Gerard Hommema 

Voorzitter Twakamp 
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Doarpstún nieuws december 2021 
 

De eerste winterstorm hebben wij alweer gehad 

met pittige regenbuien. Sinds lange tijd konden wij 

samen volgens Staatsbosbeheer weer lekker 

plassen stampen. En wie weet heb je dat ook al 

gedaan, want wat is er nu leuker dan je buiten 

even lekker uit te leven.  

 

Dit is voor de tuin nu niet van toepassing, die wil 

nu alleen maar rust. De bladeren die er nog lagen 

liggen lekker op een hoop in een hoekje of onder 

een struik en daar liggen ze prima. Ze zijn dan 

gelijk een mooie schuilplaats voor insecten en 

egels en die zijn je daar zeer dankbaar voor. 

 

Maaibeleid gemeente 

De gemeente heeft in 2020 hun maaibeleid 

aangepast en daar zijn wij als inwoners van 

Bakkeveen wel even van geschrokken. Opeens 

werden de gazons en grasstroken niet meer 

gemaaid en de reden daarvan was niet altijd 

duidelijk. Een motivatie was wel het versterken van 

de plantenbiodiversiteit en het versterken van de 

soortenrijkdom. Vanuit meerdere straten zijn er 

vragen en klachten binnen gekomen over het 

maaibeleid. 

 

De Doarpstún heeft met de gemeente de afspraak 

gemaakt om deze winterperiode het maaibeleid in 

Bakkeveen aan te passen en daarbij zoveel 

mogelijk rekening te houden met de wensen uit 

Bakkeveen. 

Wij vragen van jullie als inwoners van 

Bakkeveen om met ons mee te denken 

waar en hoe het maaibeleid aangepast 

kan worden. Stuur een kort mailtje naar 

doarpstunbakkefean@gmail.com met de 

locatie waar het om gaat en een 

motivatie waarom er op die plaats een 

ander maaibeleid zou moeten komen.  
 

Graag zien wij jullie reactie voor 20 januari 2022 

in de mail. Het is in ieder geval een mooie 

gelegenheid om dit tijdens een 

nieuwjaarsbijeenkomst van de buurt te bespreken. 

  

Een huis voor bijen is een aanzet voor een 

bijenvriendelijke tuin. 

Je kunt bijen helpen door ze een goed plekje te 

geven om te nestelen. Wilde bijen en hommels 

maken nesten in de grond of in rommelhoekjes 

met vermolmde stronken en holle takjes. Zonnige, 

niet vol begroeide plekjes zijn favoriet voor bijen 

die in de grond nestelen. Laat in de winter ook wat 

uitgebloeide planten staan. Zet een schoteltje leem 

neer voor metselbijen. Je kunt de bijen ook helpen 

met een nestkast, beter bekend als een bijenhotel. 

 

Wat is een 

geschikt 

bijenhotel? 

Een bijenhotel koop 

je kant-en-klaar bij 

het tuincentrum of 

kun je zelf maken 

van simpele 

materialen als rietstengels, bamboestokjes en 

houtblokken waarin je gaten boort. Je kunt het 

hotel zo klein en groot maken als jij wilt. 

 

Tips voor een zelfgemaakt bijenhotel 

Let bij zowel een zelfgemaakt als een gekocht 

bijenhotel op de houtsoort, de typen gangen 

(gaatjes) en of het waterdicht is. Het liefst zijn de 

gaatjes verschillend van grootte en diepte (4 tot 20 

cm diep en 3 tot 8 mm doorsnee). Schuur splinters 

weg, zodat de voorkant glas is afgewerkt. Als je dit 

niet doet, kan het de vleugels van de bijen en 

insecten in je hotel beschadigen. 

 

De achterkant van de stengels en gaten moet dicht 

zijn. Dit kun je doen met een beetje klei of een 

watje. Het is belangrijk dat je de rietstengels in het 

bijenhotel goed vastzet, bijvoorbeeld met klei of 

door ze vast te klemmen met stokjes. Als ze los 

zitten, kunnen vogels ze lostrekken om de larven in 

de stengels op te eten. Zorg voor een hotel met 

een waterdicht afdakje tegen regenwater. 

 

Hoe maak je een bijenhotel? 

Kies de juiste plek voor je hotel om te zorgen dat 

je bijen op bezoek krijgt. Plaats het bijenhotel op 

een zonnige plek met de opening naar het zuiden. 

Zorg ervoor dat in de 

omgeving voldoende 

bijenvriendelijke bloemen 

staan.  

Klik op de QR-code en 

bekijk hoe je een 

bijenhotel maakt.  

Ook op de site 

www.bestuivers.nl vind 

je meer tips voor 

bijenhotels. 

Dit artikel is overgenomen van Milieu centraal en 

stichting steenbreek. 

 

Al met al zijn het weer mooie initiatieven om 

Bakkeveen nog meer kleur en biodiversiteit te 

geven. Voor tuinvragen en opmerkingen over het 

groen in uw straat kunt u mailen naar 

doarpstunbakkefean@gmail.com 

Wij wensen jullie een fijne jaarwisseling en een 

heel mooi tuinjaar 2022 

 

De Doarpstún commissie 

  

mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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Dorpssteunpunt 
 

Veilig thuis 
 

Het stopt niet vanzelf 

“Nu hoor ik hen alweer. Vorige week was het 

ook al raak. Ik zal toch eens bij de buurvrouw 

van verderop horen of zij het ook hoort. Al dat 

geschreeuw geeft me buikpijn. Dit kan toch ook 

niet goed zijn voor hun dochtertje?” 

 

In alle lagen van onze samenleving komt het voor, 

huiselijk geweld. Of je nu financiële problemen 

hebt of in een keurige wijk woont met dure auto’s 

voor de deur, huiselijk geweld trekt zich daar niets 

van aan.  

 

Er wordt gesproken van huiselijk geweld als het 

tussen twee of meer mensen plaatsvindt die in een 

afhankelijkheidsrelatie met elkaar zijn. Dus 

bijvoorbeeld geweld tussen partners of tussen 

ouder en kind. Ruzie tussen buren wordt niet 

gezien als huiselijk geweld.  

 

Vaak is het huiselijk geweld generaties geleden al 

begonnen en iedere keer onbewust doorgegeven. 

Het kan generatie op generatie doorgaan. Hoe de 

volwassene ook probeert het anders te doen en 

niet in de voetsporen van zijn (groot)ouders te 

treden, tijdens heftige emoties/stress kan hij 

teruggrijpen naar dat wat hij kent. 

  

Niet al het huiselijk geweld is zo duidelijk als 

schreeuwen en slaan. Financiële uitbuiting, 

emotionele mishandeling en emotionele 

verwaarlozing is ook huiselijk geweld, maar minder 

zichtbaar. Dit maakt het zeker niet minder 

schadelijk. Vaak is huiselijk geweld geen eenmalig 

incident. Geweld, verwaarlozing, misbruik en 

emotionele onveiligheid kan jaren voortduren. 

  

Het kan erg spannend zijn als je regelmatig hoort 

dat de buren heftig ruzie maken of als je een 

onderbuikgevoel hebt dat er iets niet in orde is bij 

een kind thuis. Wat doe je dan? Als het kan, ga 

dan in gesprek met de desbetreffende persoon. 

Vertel wat je opmerkt en vertel dat je zorgen hebt. 

Probeer samen te onderzoeken hoe de situatie te 

verbeteren en probeer samen te bewegen naar een 

eerste contact met gebiedsteam Opsterland. Bij het 

gebiedsteam werken deskundige Jeugd- en 

Hulpverleningsconsulenten die in overleg met de 

desbetreffende personen de juiste hulp in kunnen 

zetten. Is het te spannend om het gesprek aan te 

gaan met de desbetreffende personen, dan is het 

nog steeds mogelijk contact te leggen met het 

gebiedsteam. Zij geven advies welke stappen te 

kunnen zetten. Dit is altijd maatwerk. 

 

Naast dat contact met het gebiedsteam gelegd kan 

worden, is contact met Veilig Thuis ook mogelijk. 

Veilig Thuis is een landelijke organisatie waar 

advies gevraagd kan worden over wat te doen bij 

vermoedens van huiselijk geweld/ 

kindermishandeling, maar ook zorgmeldingen 

gedaan kunnen worden bij aanhoudende of 

ernstige vermoedens van huiselijk geweld en/ of 

kindermishandeling. Veilig Thuis Fryslân zit in 

Leeuwarden. Het is ook mogelijk om via 

veiligthuisfriesland.nl met Veilig Thuis te chatten.  

 

➢ Gebiedsteam Opsterland 0512 386222 

➢ Veilig Thuis Fryslân 0800 2000 
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Bezoek aan Dagbesteding ‘De Scheperij’ met de Omtinkers van Bakkeveen 

 

Woensdag 10 november 2021 hebben we ons 

bezoek aan Dagbesteding ‘De Scheperij’ 

gebracht. We werden hartelijk ontvangen door 

Stien van Veen met fijne hulp van Joanne Marinus. 

Na een welkom door Neeltje Haisma vertelde Stien 

ons over het reilen en zeilen op de Dagbesteding! 

Het ontstaan hiervan, de weg naar het realiseren 

van deze uitdaging en uiteindelijk de start van ‘De 

Scheperij’ een jaar geleden. Met aandacht en grote 

bewondering hebben we haar horen vertellen, wat 

een enthousiasme en gedrevenheid komt er naar 

voren. Een rondleiding over het terrein maakte dat 

we nog meer onder indruk raakten. 

 

In de pauze was er koffie en thee ennn… 

zelfgebakken appeltaart. De cliënten hadden er een 

heerlijk geheel van gemaakt. Eveneens in de pauze 

alle ruimte voor vragen aan Stien. n.a.v. haar 

informatie en rondleiding. 

 

 
Deel van het interieur van “De Scheperij” 

 
Nieuwe Dagopvang “De Scheperij” 

 

Na de pauze mededelingen en info over 

het Dorpssteunpunt. Neeltje geeft een overzicht 

van wat er globaal voor acties zijn geweest bij het 

DSP. Daarna geeft ze informatie over instanties die 

je mogelijk kunt inschakelen bij ziekte en zorg 

rondom! Na al deze informatie nog even een 

gezellige nazit en dan nemen we afscheid. 

 

Tige Tank foar de noflike informatieve 

midje! 
 

Voor Stien en allen van De Scheperij nog een 

attentie en een bijdrage voor een gezamenlijk 

evenement. 

 

Met vriendelijke groet Roelie, Neeltje en 

Jelly   Dorpssteunpunt Bakkeveen 

 

Mail: dorpssteunpunt@bakkeveen.nl 

 

 

Wij wensen jou en je familie warme feestdagen en een gezond 2022 toe!  
Dorpssteunpunt Bakkeveen  

Neeltje, Jelly en Roelie  
 

 

Gebiedsteam Opsterland 

Neem contact op met het Gebiedsteam als u advies en hulp nodig heeft bij het ouder worden, zelfstandig 

wonen, (rouw)verwerking, mantelzorg, dagbesteding, opvoeden, gezins-/relatieproblemen en het op orde 

krijgen van de financiën. 

 

Gebiedsteam: 

Bel (0512)386 222 of 140512 

Telefonische openingstijden: 

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.30 uur 

Buiten de telefonische openingstijden wordt u doorgeschakeld naar de calamiteitenlijn 

Spoed of crisis?     

Bel bij levensbedreigende situaties altijd 112
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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 

 
 De bruine kasten hebben de vrijwilligers van de SOT een mooi kleurtje gegeven  

Op de volgende eerste woensdagen van de maand: 

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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Hoor wie klopt daar 

kinderen…….. 

 

Als u dit leest is Sinterklaas vast al weer 

naar Spanje. Maar momenteel zitten we er nog 

middenin en genieten we van de liedjes; 

“Sinterklaas kapoentje…” en van; “ik sit hjir op 

myn kontsje, te sjongen by myn skuontsje…..” zijn 

we aan het oefenen voor het Pietendiploma en 

lezen we over de Sint die uit bad stapt,… maar 

welke kleren moet de Sint eigenlijk aan? Wordt het 

een witte jurk of tóch de overall? En dan de muts, 

of is het de mijter? Peuter-dilemma’s. Maar samen 

komen we er wel uit. Zo zijn de thema-woorden 

verstopt in spel en verhaal. 

 

Ook zijn de verkleedkleren weer helemaal in tel en 

hebben we vandaag de dag meer Pietjes en 

Sinterklazen op de peutergroep, dan peuters. In de 

laatste week krijgen we dan eindelijk ons 

Pietendiploma en het beloofde kadootje in ons zelf 

gekleurde schoentje en in elkaar gezet door onze 

vrijwilligers juf Janneke en juf Sieta (deze toppers 

mogen ook wel eens genoemd worden). 

 
Buiten wordt het alweer wat frisser, maar dat mag 

velen van de peuters niet deren en spelen we 

lekker buiten op onze fietsen, steps en in de 

prachtige auto, mèt benzinetank, geleend bij de 

Speel-o-theek. 

En dan gaan we zo zoetjes-aan richting de Kerst. 

Ook deze keer wordt dit zonder ouders gevierd 

i.v.m. corona. Maar niet getreurd, we gaan er 

samen weer een gezellige tijd van maken.   

 

De kerstboom staat al in een doos te wachten, voor 

het op en –aftuigen elke dag, (dat blijft leuk) voor 

en door de kinderen en gaan we weer leuke liedjes 

zingen, knutsels maken met veel glitters en lezen 

we het verhaal van Dikkie Dik met Kerst; waarin 

Dikkie Dik de koekjes uit de boom wil halen, samen 

met zijn vriendje, maar of dát wel zo een goed idee 

is?....... we gaan het zien en horen. 

 

De Peutergroep de Dúnkrûmels wenst jullie 

alvast ontzettende fijne en liefdevolle dagen 

toe! 

 

Elke ochtend komen zowel de motorische, 

cognitieve als de sociale aspecten aan bod, 

verweven in (samen)spel en vooral plezier! Want 

plezier staat voorop bij onze peuter. 

Heeft u ook een peuter die van spel en plezier 

houdt? Schroom dan niet en meldt u aan.  

Vanaf 2 jaar is uw peuter van harte welkom! 

 

Openingstijden; maandag-, dinsdag-, woensdag-, 

en donderdagochtend van 8.15 uur tot 12.15 uur. 

Adres peutergroep; Mjûmsterwei 8, Bakkeveen. 

Aanmelden kan via: 

www.kinderopvangesther.nl  

Info: kinderopvangesther@outlook.com  

Groetjes juf  Grietje Koopmans  

http://www.kinderopvangesther.nl/
mailto:kinderopovangester@outlook.com
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Theater 
Begin november werd de theatervoorstelling ‘Wat ’n Wad’ bij ons op school 

in het speellokaal gespeeld. Lotte en Sven testten een reklamecampagne om  

mensen over te halen om op vakantie te gaan in het Waddengebied.  

De kinderen van de groepen 5 en 6 van de beide basisscholen waren hun testpanel. 

Lotte en Sven raakten in discussie over de tegenstrijdige belangen van 

toerisme en natuur. De kinderen mochten hierover meedenken. Om 

het allemaal duidelijker te maken verbeeldden ze de tocht van de paling naar 

de Sarragossazee. Het was een interactieve en leerzame voorstelling. 

Ook leerden de kinderen hoe uniek en prachtig het Waddengebied is. 

                                                             

       
 

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

Verlichting 
Wanneer u eind november dacht: ‘CBS Betrouwen is vroeg met de kerstverlichting’, dat kan kloppen. Gebr. 

Koning uit Ureterp was een storing aan het oplossen en in hun zoektocht waar die storing zat, hebben zij 

ook allemaal lampjes ontdekt die het niet deden. Deze lampjes hebben ze vervangen. Wij kwamen er dus 

achter, nadat zij alles hadden nagekeken, dat wij veel meer lampjes hebben dan gedacht. Opeens branden 

er lampen binnen en buiten de school die jaren onzichtbaar zijn geweest. Natuurlijk gaan wij de komende 

weken de school ook nog echt in de kerstsfeer brengen. 

 

GrapjesPiet 
 

De GrapjesPiet heeft toegeslagen bij ons op 

school. Door de hele school hingen leuke 

portretten van de leerkrachten en ook de 

directeur was opgepimpt. De kinderen 

hadden veel plezier om de foto’s. 

Alle kinderen werden ook verrast met een 

lekkere surprise.  

En gelukkig was er voor de leerkrachten iets 

lekkers voor bij de koffie.  

 

 

 

Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een mooi en gezond nieuwjaar toe. 

Noflike krystdagen en in moai en sûn 2022 tawinske. 

  

CBS Betrouwen 
www.betrouwen.nl 

0516 541463 

http://www.betrouwen.nl/
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Natoer Nijs 

November 2021
 

Tijdens deze herfstperiode doet de natuur een 

stapje terug. Althans daar lijkt het oppervlakkig 

op. Voor mensen die daarentegen goed om zich 

heen kijken, is er eigenlijk nog wel genoeg te zien.  

 

Wat opvalt is dat trekvogels nog tot diep in 

november verschijnen en doortrekken. Tendens 

van de komende jaren? In het hoge noorden en 

oosten blijkt nu eindelijk stevige nachtvorst voor te 

komen. Ook hier lijkt het volgens Piet nu wat te 

gaan winteren (dit is op 24 november).  

 

Reacties: Veel trek van ganzen, nu ook meer 

Toendrarietganzen (tellingen op het 

Fochtelooerveen geven op 20 november nog een 

vrij laag aantal aan in vergelijking met voorgaande 

jaren. Nog steeds weinig Kramsvogels (die ook uit 

noordoostelijke regio moeten komen). Sijsjes, 

Koperwieken en Kepen daarentegen zijn wel aardig 

op sterkte qua aantallen. Zodra het echt gaat 

winteren, zullen er meer trekbewegingen zijn, 

zoals Kieviten, Wulpen, Zwanen (nog maar weinig 

Wilde en Kleine Zwanen) en ganzen.  

 

Vermeldenswaardig is het redelijk hoge aantal 

Houtsnippen, welke in de bossen vlak voor onze 

voeten opvliegen (ik zit in november al op 14 

exemplaren…). Verder nog een melding van 

roepende en overtrekkende Kraanvogels in de 

vroege ochtend van 18 november over ons dorp. 

 

Zodra het meer gaat vriezen is het, behoudens 

enkele uitzonderingen, gebeurd met de 

paddenstoelen. Je moet dan meer letten op Hout- 

en Korstzwammen op takken en dood hout. Hier 

zitten vaak best leuke soorten bij. 

 

Waarnemingen 
 

Vogels 

 
Kraanvogels 

• Een groep Kraanvogels vloog in de vroege 

ochtend van 18 november over ons dorp 

(gehoord vanuit de slaapkamer….). Landelijk 

worden ze vooral gemeld uit de oostelijke regio 

van Overijssel, Gelderland en Limburg. Het 

gaat dan soms om groepen van honderden 

vogels. Spectaculair om mee te maken. 

 

• Vrij veel Houtsnippen worden gemeld in 

vrijwel alle ons omringende bosgebieden. Zie 

je een bruine vogel, zo groot als een gaai, snel 

wegvliegen? Dat zou hem kunnen zijn. 

 
Houtsnip 

 

• Opeens veel meldingen van groepjes 

Pimpelmezen, een voorbeeld van trek uit het 

noorden/oosten. In zo’n groep ook 

Staartmezen, Goudhaantjes en 

Vuurgoudhaantjes. Volg zo’n groep eens en let 

vooral op soorten als Tjiftjafs (Siberische), en 

mogelijk ook boszangers. Overigens zijn 

Goudhaantjes dun gezaaid dit najaar. SOVON 

doet nu onderzoek naar dit verschijnsel. 

• Een roepende Waterral op 21 november langs 

het “middenpad” op de Duurswouderheide. 

Ook landelijk nu vrij veel meldingen van 

roepende waterrallen. De soort is nauwelijks te 

zien. Let dus op de tiktokkende roep. 

 

Zoogdieren 
Otters lijken ook de weg naar onze contreien te 

hebben gevonden, gelet op enkele recente 

meldingen.  

 

Paddenstoelen 
Steeds meer soorten paddenstoelen, waarvan het 

voorkomen (nog) niet bekend was in onze 

omgeving (althans voorzover ik weet), worden er 

gemeld. Hans Kooi meldde een Gekraagde 

Aardster in de Slotplaats. Een aansprekende 

soort, lijkend op een gevallen eikel, maar dan met 

een mooie krans. 
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Gekraagde Aardster 

  

Onder paddenstoelen worden behalve de 

traditionele (steel met hoed), ook allerlei andere 

vormen ondergebracht. Bijvoorbeeld 

schorszwammen, aardsterren, knoop- en 

trilzwammen, knotszwammen, koraalzwammetjes 

enz. Zelfs schimmels als meeldauw enz. vallen er 

onder. Bekend is ook de Esdoornvlekkenzwam 

(lijkt op grote inktvlekken op een esdoornblad).  

 

Geniet…er is van alles te zien. Komt u er niet uit, 

stuur even een foto. 

 
Esdoorvlekkenzwam 

 

 

Tip 

De waarnemingen kunnen 

online worden bekeken op zie 

QR-code.  

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.natuurverenigingen-opsterland.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Toekomst van onze omgeving 
 

Nu het einde van het jaar nadert, is het goed om 

ook naar de toekomst te kijken. U hebt misschien 

in al gehoord van de nieuwe Omgevingswet van 

Ollongren? Waarvoor iedere gemeente een 

Omgevingsvisie moet ontwikkelen?  

Nu denkt u wat moeten wij daarmee. Wij denken: 

flink actief meedenken en meepraten! 

  

De gemeente heeft gelukkig van ervaringen uit het 

verleden geleerd, namelijk dat het goed is om de 

Natuerferiening Bakkefean en Geaflecht, als 

betrokken organisaties, te betrekken bij het 

voortraject. Dan heb je natuurlijk minder kans op 

bezwaren achteraf.  

We hebben een constructief gesprek gehad met 

ambtenaren van Opsterland die bezig zijn met de 

voorbereiding van de omgevingsvisie.  

Het is mooi dat dit al in een vroeg stadium is 

gebeurd. Wij hebben een aantal zaken naar voren 

gebracht, waarvan we hopen dat de gemeente 

daar echt wat mee gaat doen.  

 

Fundament ontbreekt vooralsnog:  

een Landschapsbiografie.  

We hebben op te beginnen gepleit voor het laten 

opstellen van een Landschapsbiografie. Dat zou 

een goed gedocumenteerd document kunnen zijn 

waarin het landschap van onze gemeente wordt 

beschreven qua geografie, qua geschiedenis en 

wat je daarvan nog kunt waarnemen nu in het 

landschap. ‘Een landschapsbiografie laat zien hoe 

een gebied zich door de wisselwerking van mens 

en natuur heeft ontwikkeld. Dat geeft inzicht in de 

manier waarop het verleden doorwerkt in onze 

huidige leefomgeving’. (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, juni 2018 ) 

 

Betrokken organisaties, verenigingen en burgers 

worden daarbij actief betrokken. De opstellers van 

de biografie moeten uitzoeken hoe inwoners hun 

leefomgeving waarderen. Met een 

Landschapsbiografie heeft een gemeente een 

solide basis voor een toekomstvisie. Je moet wel 

goed weten waarop je kunt voortbouwen, wat 

waardevol is om te beschermen, en waar 

mogelijkheden liggen voor verandering en 

verbetering voordat je plannen gaat maken voor 

de toekomst. Omliggende gemeenten als 

Smallingerland, Noard-EastFryslân, Súdwest-

Fryslân, de Waadhoeke hebben wel een 

landschapsbiografie laten maken en profiteren daar 

nu van. Hopelijk gaat Opsterland nu ook deze kant 

op. Een Omgevingsvisie kan volgens ons niet 

zonder deze belangrijke fundering. 

  

 
 

Zorgen over natuur en landschap 

In de nieuwe wet wordt het leidende principe: ‘ja, 

mits’ (dingen mogen, tenzij er duidelijk bezwaren 

zijn), terwijl de oude wet uitging van ‘nee, tenzij’ 

(dingen die niet in het bestemmingsplan 

voorkomen, mogen niet, tenzij een aanvrager 

duidelijk kan maken dat een uitzondering goed zou 

zijn). Wij hebben naar voren gebracht dat we 

zorgen hebben over natuur en landschap: ‘natuur 

en landschap’ hebben geen stem, zoals burgers, 

verenigingen en organisaties wel. Zij lopen dan 

nog meer gevaar dan nu.  

De nieuwe Omgevingswet zou wel eens te veel 

vrijheid kunnen bieden voor economisch sterke 

partijen die het landschap naar hun inzicht 

inrichten. Grote kans dat natuur en landschap dan 

het kind van de rekening worden. 

 

Laten we met zijn allen goed opletten en actief 

deelnemen aan de discussies die nog zullen 

komen. Een mooi voornemen voor het komende 

jaar!  

 

Claartje Slofstra 
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Medicinale kruiden: Pepermunt en akkermunt 
Latijnse naam: Mentha x Piperita L. en Mentha arvensis L. 

 

Muntsoorten kunnen onder elkaar kruisen en de 

pepermunt is waarschijnlijk in Engeland ontstaan 

uit een kruising van watermunt en een Zuid-

Europese soort.  

 

Deze munt heeft een heel uitgesproken pittige 

muntgeur en bevat veel menthol. Ze groeit goed in 

lichte, een beetje zure grond in de zon en wil 

graag wat voedselrijkdom en vochtigheid. Ook 

andere muntsoorten zijn bruikbaar maar hebben 

meestal een zachtere smaak en geur en werking. 

Lekker voor thee. 

 

Pepermunt maakt uitlopers en kruipt gemakkelijk 

waar het niet gaan mag. Het helpt om de plant in 

een pot of bak te telen om de uitlopers in toom te 

houden. Ik hou erg van munt en zet haar op een 

plekje waar zij veilig kan woekeren. Pepermunt is 

een vaste plant die opvalt door de paarse tot 

zwartige stengels en een paarsige gloed op de 

bladeren. Ze bloeit met aarachtige bloeiwijze met 

paars-roze bloempjes.  

 

De plant kan niet door zaad vermeerderd worden 

maar wel door de wortelstokken te delen. De 

blaadjes van de stengeltoppen worden gebruikt om 

te drogen of de etherische olie te winnen. Oogsten 

voor de bloei geeft een hoog gehalte aan 

inhoudsstoffen. 

 

Pepermunt is eetlustopwekkend maar helpt ook bij 

spijsverteringsklachten. De plant werkt 

ontspannend op de gladde spieren van maag en 

darmen en is daarom goed bij krampen. Wanneer 

men last heeft van een te zware maaltijd is munt 

ondersteunend omdat het een stimulerende 

werking heeft op de galafscheiding en gasvorming 

en een vol gevoel vermindert. Het is goed voor 

lever en gal en zit daarom vaak in 

kruidenmengsels die hiervoor gemaakt worden.  

 

Het kan helpen bij hoofdpijn wanneer die te maken 

heeft met de werking van de lever. Vanwege de 

ontspannende werking kan het menstruatiepijn 

verlichten. Het heeft een pijnstillende werking en 

kan ook uitwendig worden toegepast, bijvoorbeeld 

bij kiespijn of hoofdpijn.  

 

Pepermunt kan misselijkheid en braken kalmeren 

en is toepasbaar bij zwangerschapsmisselijkheid.  

 

Het kruid kan dus bij veel klachten worden 

toegepast en door het aroma maakt het 

kruidenmengsels ook nog eens aangenamer van 

smaak. 

 

Tineke Bruinsma

  

Binnenkort ook praktijk in Haulerwijk 
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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 
 

 

 

Dúnhoeke wordt vernieuwd 
Dúnhoeke bestaat 24 jaar. Daarmee ligt de 

linoleumvloer van de zaal er ondertussen ook 24 

jaar in en is aan slijtage (en beschadigingen) 

onderhevig. De vloer zal op 4 januari vervangen 

worden door een PVC-vloer. Daarmee hopen we 

weer vele jaren vooruit te kunnen. We nemen 

meteen de gelegenheid te baat om ook het 

interieur meteen een nieuw verfje te geven. Het 

plafond komt naar alle waarschijnlijkheid medio 

januari aan de beurt. Ook gaan we overtollige 

spullen opruimen, zodat er weer ruimte komt voor 

(nieuwe) opslag.  

Met de planning van de activiteiten zullen we 

zoveel mogelijk met het gebruik van de zaal 

rekening houden.  

 

Nieuws van het SCW 
 

Alweer de laatste Slûswachter van het jaar, een 

gedenkwaardig jaar omdat veel activiteiten 

geschrapt moesten worden, maar waarin toch ook 

weer veel is gebeurd. Als SCW proberen we 

gebruik te maken van de mogelijkheden die er nog 

wel zijn. We zijn vooral blij met Dúnhoeke waar nu 

overdag veel bijeenkomsten plaatsvinden die niet 

meer in de huiskamer kunnen. 

  

Bloeizone  

Bloeizone Bakkeveen heeft helaas de fittesten van 

november moeten uitstellen. Hoe het er bij 

fittesten in Bakkeveen aan toegaat heeft u kunnen 

zien in het programma Alles is Verlicht van de 

NPO. De presentator heeft een gedeelte van de 

fittest gedaan en was er wijs mee, al vond hij het 

ook confronterend. De korte documentaire over 

Bloeizone Bakkeveen gaf veel aandacht aan het 

boswandelen, een activiteit die veel mensen in 

Bakkeveen al uit zichzelf doen. Wel leuk om te 

melden dat een wandeling in de natuur de 

bloeddruk verlaagt. Het bewijs werd in de 

documentaire geleverd!  

 

Vanuit het Noorden is er veel belangstelling voor 

Bakkeveen. Als Bloeizone hebben we een 

presentatie verzorgd in Appelscha, georganiseerd 

door Plaatselijk Belang. Sportcoach, wethouder en 

oud-huisarts waren onder de vele 

belangstellenden. Deze presentatie heeft een 

vervolg gekregen, we worden op de hoogte 

gehouden van de vorderingen in Appelscha. Ook 

Dwingelo en Warga hebben belangstelling. Als 

bloeizone Bakkeveen hebben we nog genoeg te 

doen, denk aan kookcursussen, een gezonde 

kantine, samenwerking met de basisscholen en 

natuurlijk voortzetting van de fittesten. Helaas 

hebben we bij De Friesland geen prijs gekregen. Te 

weinig stemmen waren uitgebracht op de twee 

voorstellen uit Bakkeveen. Jammer, dan kunnen 

we minder doen. 

 

Filmhuis 

De avondfilm was weer goed bezocht en de laatste 

zondagmiddagfilm waren er 25 gelukkige 

bezoekers in Dundelle, blij dat de film door kon 

gaan. Nu Dundelle na vijf uur gesloten moet zijn, 

hebben we de december film naar zondag 12 

december verplaatst. Er is slechts plaats voor 30 

bezoekers. De uitnodiging is inmiddels verstuurd. 

 

Wandelen 

Het is fantastisch dat iedere dinsdag toch weer een 

aantal mensen deelnemen aan de wekelijkse 

wandeling. Daarna gezellig koffiedrinken in 

Dundelle en iedereen gaat weer voldaan naar huis. 

Bij een verschillend looptempo kan in overleg de 

groep gesplitst worden. Dank aan de tien 

begeleiders die elke week, weer of geen weer, bij 

toerbeurt klaarstaan. 

 

Energiewijs Bakkeveen 

Wat ooit vier/vijf jaar geleden startte als een 

groepje enthousiastelingen die Bakkeveen groener 

en duurzamer wilden maken, is uitgegroeid tot een 

heuse coöperatie die in januari een zonnedak gaat 

leggen op het grote dak van Mechanisatiebedrijf 

Veenstra. Op de uitnodiging om participaties te 

nemen is enthousiast gereageerd. (zie pag 47).  

 

Emy Hoogenboom
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Slaap Slimmer 
Deel 7 en slot 

 

Wees geaard 

 

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. 

 

De aarde en je lichaam zijn beide 

elektromagnetisch geladen. De aarde is negatief 

geladen(-) en je lichaam positief (+). 

Door te leven, zuurstof in te ademen en eten te 

verteren, bouw je een positief spanningsveld op in 

je lichaam. Wanneer de spanning (stress) teveel 

stijgt en het lichaam niet kan ontladen ontstaan er 

veel kleine ontstekingen, de oorzaak van infecties, 

ziektes en slecht slapen.  

 

Goede voeding, aarden en slimmer slapen bieden 

een uitkomst. Door de aarde( -) en je lichaam(+) 

rechtstreeks met elkaar in contact te brengen 

(aarden) laat je de stress wegstromen en komt het 

natuurlijk evenwicht terug. 

 

Tip 1  

Zorg dat je regelmatig contact maakt met de 

aarde. Met blote voeten buiten lopen, werken in de 

tuin zonder handschoenen, wandelen in het bos en 

een boom aanraken of lekker liggen op het warme 

zandstrand zorgt voor veel ontlading. Zet daarom 

in op aardingstijd en profiteer van de elektrische 

toestand van de aarde. Beton en baksteen geleiden 

ook, maar het effect met blote voeten buiten lopen 

of zonder handschoenen in je tuin werken is groter. 

 

Tip 2 

Mocht je meer willen dan kun je ook nog 

aardingsproducten aanschaffen voor in huis. Zoals 

een muismat, gewone matten etc. Dan ben je de 

hele tijd verbonden met de aarde. Zie hiervoor op 

internet. 

 

Dit was het laatste deel uit de Bloeizone serie 

Slimmer Slapen. Een goede nachtrust toegewenst. 

 

Annemarie Bongers
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Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen 

Het postcoderoos zonnedakproject kan doorgang vinden 
 

De inschrijving op de participaties in het zonnedak 

op het bedrijf van Garage- en Mechanisatiebedrijf 

Veenstra is succesvol verlopen. We kregen dertig 

verzoeken om toekenning van in totaal 1302 

participaties. 

 

We hebben besloten om het maximale aantal van 

650 participaties toe te kennen. Daarbij hebben we 

de verzoeken van deelnemers die tien of minder 

participaties gevraagd hadden volledig 

gehonoreerd. Deelnemers die grotere aantallen 

participaties wilden aanschaffen krijgen minder 

participaties toegekend dan ze hadden gevraagd. 

De deelnemers zijn inmiddels daarvan op de 

hoogte gesteld. 

 

We hebben geprobeerd de inwoners van 

Bakkeveen goed te informeren over de voortgang 

van dit project. We zijn blij met het vertrouwen dat 

spreekt uit de grote bereidheid om deel te nemen 

in dit project. En we zijn trots op ons dorp, waar 

het lukt om steun te krijgen voor zulke belangrijke 

projecten. 

We gaan nu aan het werk om ervoor te zorgen dat 

we vanaf volgend voorjaar voldoende elektriciteit 

produceren om de investering in het zonnedak in 

een periode van vijftien jaar terug te verdienen. 

 

De gemeente steunt inwoners bij het treffen 

van eenvoudige energiebesparende 

maatregelen 

Er zijn nog meer mogelijkheden voor inwoners van 

Bakkeveen om bij te dragen aan het verminderen 

van het energieverbruik en het besparen van de 

kosten van energie. De gemeente zal de inwoners 

van Opsterland een dezer dagen per brief 

informeren over een nieuwe regeling waarmee 

zowel bewoners van huurwoningen als bewoners 

van eigen huizen een bijdrage van € 70 kunnen 

ontvangen voor allerlei kleine voorzieningen die 

kunnen bijdragen aan besparingen op het 

energieverbruik.  

Voor huurders ziet die regeling er wat anders dan 

voor woningeigenaren. De subsidie wordt 

toegekend aan aanvragers tot de pot leeg is. Dus 

het is zaak om snel te handelen. Dus let op en grijp 

Uw kans.  

 

En zoek zo nodig advies bij de lokale 

energiecoaches Frans Mulder en Alle Douma. 

 

Fred Hoogenboom 

 

www.bakkeveen.nl/duurzaam 
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Op krachten blijven  
 

Als je het woord diëtist hoort, dan denk je 

waarschijnlijk aan overgewicht en af moeten 

vallen. Het gebeurt ook andersom, wij zien 

ook regelmatig mensen die onbedoeld zijn 

afgevallen! 

 

Ziekte, operatie, vermoeidheid, pijn, rouw, 

armoede, angst, eenzaamheid, kauw- of 

slikproblemen, verdriet, verslaving, wond, 

ademhalings-, maag- en darmproblemen kunnen 

oorzaken zijn. 

  

Soms gaat iemand dan minder eten, en is het 

logisch dat er kilo’s kwijtraken. Soms blijft iemand 

goed eten, maar heeft het lichaam meer 

voedingsstoffen nodig. Denk maar eens aan een 

grote wond, hier gaan veel energie en bouwstoffen 

in zitten om te helen.  Of wat je vaak hoort bij 

COVID-19, dat mensen langere tijd vermoeid 

blijven. 

 

Wat vaak gebeurd is dat je lijf bij ‘stress’ de eigen 

eiwitreserves gaat gebruiken, om er bouwstoffen 

afweercellen en hormonen van te maken. Die 

reserves zitten vooral in de spieren, we zien dus 

vaak dat mensen hun spieren kwijtraken bij ziekte, 

en onvoldoende voeding. Je vetreserves raak je 

hiermee dus niet snel kwijt, het is niet per sé goed 

voor de lijn. 

 

Minder spiermassa veroorzaakt vermoeidheid, 

krachtverlies, grotere kans op vallen, 

lusteloosheid, slechte wondgenezing, hart en 

longen werken minder goed en je hebt meer kans 

om te overlijden. 

 

Goed blijven eten bij ziekte of ongemak is erg 

belangrijk, om niet in een negatieve spiraal naar 

beneden te raken, maar juist er zo goed en snel 

mogelijk bovenop te komen.  

Een grote uitdaging natuurlijk om je eetpatroon 

aan te passen, als er al zo veel aan de hand is… 

 

Soep, groente en fruit, zijn bij het behoud van 

kracht niet het belangrijkste, hier zitten geen 

eiwitten in. Juist door meer zuivel, vlees, vis, ei en 

noten, eet je lijf minder veel van je spieren op. 

 

Hoe eerder je voeding slim inzet, hoe beter. In 

verschillende ziekenhuizen wordt bijvoorbeeld al 

aangeraden om de wachttijd vóór een operatie als 

‘trainingstijd’ in te zetten, met krachtoefeningen én 

eiwitrijke voeding, zodat mensen zo fit mogelijk op 

de operatietafel komen en dagen eerder naar huis 

kunnen en minder complicaties krijgen.  

 

Wij zijn Sanne de Ree en Deveny Tolboom. 

Sanne begeleidt cliënten in Wijnjewoude en 

Jubbega (ook in de avond) en Deveny in 

Haulerwijk en Donkerbroek. Van maandag tot en 

met woensdag zitten wij hier voor je klaar en 

mocht dat niet lukken, dan doen we ook aan 

telefonische consulten of via beeldbellen.  

 

Vind je het fijn als een van ons met je 

meekijkt naar de voeding? Wij zijn te 

bereiken via 06-30375766 of 

info@sannederee-dietist.nl.  

 

Wist je trouwens dat iedereen standaard 3 uur per 

jaar bij de diëtist kan komen voor begeleiding en 

als je door je eigen risico heen bent je geen 

verdere kosten meer hebt?  
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Glasvezel in Bakkeveen 
(bebouwde kom) 

 

Wanneer 25% van de inwoners van Bakkeveen 

voor glasvezel kiest, zal DELTA Fiber Netwerk een 

glasvezelnetwerk aanleggen in Bakkeveen. 

Plaatselijk Belang Bakkeveen onderschrijft het 

belang van de komst van glasvezel en is in gesprek 

om tot ondersteunende activiteiten te komen voor 

de campagne. Ook zal er, net zoals met Stichting 

mfc De Wier in Ureterp, een actie voor Bakkeveen 

opgezet worden. Houd www.bakkeveen.nl in de 

gaten voor meer informatie. 

 

De meest gestelde vragen over de 

glasvezelcampagne 

Op 12 januari a.s. is er vanwege de 

coronamaatregelen een extra online 

informatieavond. Meld je hiervoor aan via 

GunOpsterlandGlasvezel.nl.  

 

Hieronder de antwoorden op de meest gestelde 

vragen tijdens de online informatieavond van 23 

november. 

 

• Waarom moet ik voor glasvezel kiezen? Ik 

heb nu een prima verbinding. 

Met glasvezel ben je klaar voor nú en de 

toekomst. Jaarlijks verdubbelt het 

internetverbruik en voor toekomstige 

ontwikkelingen is een stabiele verbinding 

nodig. Met glasvezel kun je even snel up- als 

downloaden, zonder problemen met het hele 

gezin tegelijk online, tv kijken en gamen met 

de snelheid van het licht. Je hebt daarbij 

tevens keuze tussen diverse 

telecomaanbieders. 

 

• Kan iedereen in Bakkeveen een 

glasvezelabonnement afsluiten? 

Alle inwoners van gemeente Opsterland 

kunnen zich aanmelden en vóór 22 december 

2021 (Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag) of 

2 februari 2022 (Bakkeveen en overige 

dorpen), een abonnement af te sluiten bij 1 

van de 5 telecomaanbieders (Caiway, Delta, 

Helden Van Nu, Kliksafe of Online.nl). De 

looptijd van een abonnement is 1 jaar. Als 

25% van de inwoners zich aanmeldt, komt er 

glasvezel in gemeente Opsterland! 

 

• Moeten de inwoners van Opsterland een 

toeslag betalen om glasvezel te krijgen? 

Indien je glasvezel wilt, hoef je alleen een 

abonnement af te sluiten bij een 

telecomaanbieder. Dus geen toeslag of 

vastrechtvergoeding. 

 

 

• We zien veel slechte reviews over DELTA 

en Caiway? Hoe zit dat? 

Slechte reviews zijn er over alle 

internetbedrijven. Wanneer de internet- of 

televisieverbinding niet goed is, is het 

ongemak en de ontevredenheid snel erg groot. 

DELTA scoort bij de onafhankelijke vergelijkers 

erg goed. DELTA is al 2 jaar op rij de beste 

internetprovider volgens de consumentenbond 

met de beste klantenservice. 

 

• Waarom kan ik niet mijn eigen 

telecomaanbieder kiezen? 

Omdat DELTA Fiber Netwerk een open 

glasvezelnetwerk aanlegt, zijn alle 

telecomaanbieders welkom om zich aan te 

melden voor toegang tot het netwerk en een 

samenwerking aan te gaan voor de uitrol van 

glasvezel in een bepaald gebied. Als een 

telecomaanbieder niet beschikbaar is, is dit de 

telecomaanbieder’s keuze. 

 

Het Glasvezel informatiepunt 

Wil je meer informatie of je inschrijven? Bezoek 

het Glasvezel informatiepunt van DELTA Fiber 

Netwerk aan de Weibuorren 81 te Ureterp, van 

woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 

uur. 

  

 
Glasvezel Informatiepunt in Ureterp 

 

Hier staat onze glasvezeladviseur kleur voor 

iedereen met vragen in Opsterland-Oost. 

 

Wil je een glasvezeladviseur even telefonisch 

bevragen, bel tijdens openingstijden naar: 06 - 

3861 2970.
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Camping De Drie Provinciën wederom genomineerd voor 

Camping van het Jaar 
 

Camping De Drie Provinciën is voor de zesde 

keer genomineerd als ‘Camping van het Jaar’. 

De Drie Provinciën behoort sinds 2016 tot de 

top 3 van beste ANWB-campings in 

Nederland.  

De Camping van het jaar verkiezing is een 

jaarlijkse publieksverkiezing van de ANWB waarbij 

de kampeerders zelf hun favoriete camping punten 

geven. Bijna 26.000 kampeerders hebben hun 

beoordeling gegeven voor vier categorieën 

campings. De drie campings met de hoogste 

resultaten zijn genomineerd voor de titel ‘Camping 

van het Jaar 2022’. De Drie Provinciën in Drenthe 

is genomineerd in de categorie ‘mooiste charme 

camping van Nederland’.  

 

Mooiste charme camping 

Charmecampings zijn campings die uitblinken in 

ligging, uitstraling en gastvrijheid. Met zeer ruime 

staanplaatsen op idyllische plekken. De Drie 

Provinciën is een parkachtige camping met vijvers 

en ligt heerlijk centraal te midden van Groningen, 

Friesland en Drenthe. Bijzonder aan deze camping 

is dat er alleen volwassenen kamperen. 

Beoordelaars vinden De Drie Provinciën een ‘oase 

van rust in een ontspannende omgeving waar het 

heerlijk fietsen is.’ 

 

Genieten van het buitenleven 

Deze noordelijke camping de ideale uitvalsbasis 

voor een ontspannende vakantie. Door de royale 

kampeerplaatsen en het brandschone sanitair is 

het hier zorgeloos kamperen, bovendien zorgt de 

weidsheid van de omgeving voor recreëren zonder 

drukte. Wel zo veilig tijdens de corona-pandemie. 

Ronald Boels en Brigitte Koninga zijn trots dat hun 

adult-only camping weer genomineerd is als 

Mooiste Charme Camping. De kracht is de 

daadwerkelijke rust en ruimte door de focus op de 

actieve 50plusser die zichzelf vermaakt met 

wandelen, fietsen of vissen. ‘We zien dat zowel de 

gepensioneerden als de thuiswerkers genieten van 

de gemoedelijke sfeer en het contact met 

gelijkgestemden op de camping. Een praatje bij het 

sanitairgebouw en lekker dagdromen bij de vijver. 

Het Zwitserleven gevoel in Drenthe!’  

 

Prijsuitreiking 

Op 12 januari tussen 18:00 en is de 19:00 uur is 

de bekendmaking van de uiteindelijke winnaars 

van de verschillende categorieën. De ANWB doet 

dit tijdens Camp of the Future tijdens de 

Vakantiebeurs en online.
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Dúndelle   
december 2021 

 

December is de maand van Sinterklaas, Kerst en 

familie gezelligheid!  

 

De Sinterklaasschoentjes zijn door “onze” 

zwemleskinderen al gemaakt, gekleurd en 

gevuld in Ureterp. Vraag gerust om meer 

informatie over de zwemlessen, want de lessen zijn 

goed, leuk en er is geen 

wachtlijst. 

 

➢ In de Kerstvakantie organiseren wij op de 

woensdag(en) 29 december en 5 januari een 

BLITZKIDS FUN middag van 14.00-16.30 uur 

voor de basisschoolkinderen.  

➢ Op zaterdag 8 januari hebben wij weer een 

online Bingo avond met super mooie prijzen. 

 

➢ December horeca deal: Een midgetgolfrondje 

bij een heerlijke pannenkoek, mmmmm   

 

En wij wensen jullie een heel mooi, gezond en 

gezellig uiteinde van 2021 !  

 

Team Dúndelle 

 

 

Donaties vlooienmarkten 2021 

 

Het vlooienmarktjaar 2021 zit er weer op. Net als 

vorig jaar was het einde wat abrupter dan 

verwacht. In 2020 konden beide laatste markten 

(oktober en november) niet doorgaan, deze keer 

was het alleen de markt van november die niet 

meer binnen de regels paste. Pas in juli konden de 

markten beginnen. Het mooie weer van de 

junimaand moesten we helaas aan ons voorbij 

laten gaan. Uiteindelijk hebben we het goed 

getroffen met het weer. Steeds was het op de 

zaterdagochtend van de markt droog weer en dat 

is wel een eerste vereiste voor een geslaagde 

markt.  

Standhouders hebben ook in 2021 weer moeten 

reserveren. Dat was om de markt niet te groot te 

laten worden. Vaak zijn we tot 550 stands gegaan, 

terwijl voorheen er wel 800 per markt zijn 

geweest. Dit kleinere aantal was nodig om 

voldoende brede looppaden te kunnen aanhouden. 

Ook in 2022 zullen we doorgaan met het 

reserveringssysteem. Het is namelijk voor zowel 

standhouders als bezoekers beter de markten niet 

“oneindig” groot te laten worden. Ook als er delen 

van het terrein niet beschikbaar zijn door 

weersomstandigheden of in de nabije toekomst een 

deel van het terrein door woningen in beslag wordt 

genomen, is het handig een reserveringssysteem 

te hebben.  

Financieel gezien was het jaar natuurlijk minder 

goed dan de jaren voor corona. Desondanks 

hebben we de volgende aanvragen voor een 

donatie van de vlooienmarkt kunnen honoreren: 

1. “Muziek bij de buren”  € 500,-- 

2. Sinterklaasintocht  € 500,-- 

3. Bloeizone/fittesten  € 500,-- 

4. Fryske Yûn op de Brink  

van Brassband   € 1500,-- 

5. Aldjiersploeg/verlichting € 2000,-- 

6. LEEF “Sterren in het bos” € 2250,--* 

* = incl. eerder toegezegde bijdrage van € 1500,-- 

 

De verdiensten van de vrijwilligers van ca 

€ 10.600,-- is nog door bijna niemand van de 

betreffende vrijwilligers toegekend. Reden is dat de 

activiteiten vrijwel stil liggen. Tot moment van 

toekennen blijven deze bedragen door de 

vlooienmarkt hiervoor gereserveerd. 

 

Bestuur St. Vlooienmarkt Bakkeveen 

markt@bakkeveen.nl 

www.bakkeveen.nl/markt 
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Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Datum Tijd Voorganger Toelichting 

Zondag 5 dec 9:30 Ds. G. J.  Heeringa, Dronten 2e advent, ZWO-dienst 

Zondag 12 dec 9:30 Ds. P. Pit, Drachten 3e  advent, Heilig Avondmaal 

Zondag 12 dec 9:30 M. Valk en D. Donker  Kerk-op-schootdienst 

Zondag 19 dec 9:30 Ds C van den Broeke, Kampen 4e advent 

Vrijdag 24 dec 20:00 Ds. P. van Ool, Tynaarlo 

Kerstnachtdienst =  

tevoren aanmelden  

(zie www.itkeningsfjild.nl) 

Zaterdag 25 dec 10:00 Online dienst Wijnjewoude 1e kerstdag 

Zondag 26 dec 9:30 Dhr. v. Halsema, Kampen 2e kerstdag 

Vrijdag 31 dec 19:30 Ds. G. Pennekamp, Abbegea Oudejaarsavond 

Zaterdag 1 jan 2022 10:30 Kerkenraad Nieuwjaarsdag, ochtendgebed  

Zondag 2 jan 9:30 Ds. C. v.d. Broeke, Kampen  

 

De fysieke locatie is voor alle hierboven genoemde diensten: De Mande, Bakkeveen.  

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

 

  

http://www.itkeningsfjild.nl/
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                                   Toanielselskip Nij Bigjin 
    Leef Jeugdtheater  
 
 

Jammer, jammer, jammer 

 
Nu alweer voor de tweede keer liggen de repetities 

van ons toneelstuk stil. Wij waren afgelopen 

september weer met veel enthousiasme begonnen 

met de repetities van ons winterstuk. De 

spelersgroep had er weer zin in om in het laatste 

weekend van januari en het eerste weekend van 

februari weer een 5-tal voorstellingen te verzorgen 

voor de inwoners van Bakkeveen en daarbuiten.  

 

Helaas zit het er ook nu weer niet in en wij 

beraden ons op andere activiteiten op een latere 

periode in 2022.  

 

Onze jeugd zal vanaf januari aan de slag met een 

openluchtspel op een uitdagende locatie in de 

omgeving van Bakkeveen. 

De exacte datum hiervoor is nog niet bekend maar 

de planning is voor de zomervakantie van 2022. 

Wij hopen onze trouwe bezoekers op een ander 

moment weer te mogen begroeten bij één van 

onze voorstellingen.  

 

Nog een bericht van de penningmeester: het 

donateursgeld en de contributie van de leden 

wordt in december weer afgeschreven. Wij hopen 

dat u ons blijft steunen. 

 

Wij wensen jullie allen gezonde en fijne feestdagen 

en een gezond 2022 en zien graag weer terug bij 

een van onze activiteiten. 

 

Spelers en bestuur van Nij Bigjin 

 

Dorpsfeest Nieuws 
 

Nadat het feest in 2020 niet mocht doorgaan en 

ook dit jaar alles weer is stilgezet proberen we het 

in 2022 nog maar eens een keer en wel van 

Donderdag 19 mei t/m Zondag 22 Mei.  

 

Het programma was al klaar in 2020 maar we 

hebben toch besloten om toch een optocht met 

versierde Wagens toe te voegen aan het 

programma met als thema HET WILDE 

WESTEN.  

 

Hieronder nog even het volledige programma: 

Donderdag 19 mei 

• Pub Quiz in de Tent met 

Muzikale begeleiding van 

BRICQUEBEC 

 

Vrijdag 20 mei 

• Kinderfeest met Schuimparty 

• Fietstocht 

• Optocht met versierde 

Wagens 

• Thema feest Country en 

Western met DJ en special 

Gast Ronnie Ruysdeal  

 

Zaterdag 21 mei 

• Zeskamp 

• Feestavond met de Band 

Stageline en speciale Gast 

JANNES 

 

Zondag 22 mei 

• Optocht met versierde Wagens 

• Matinee met Folkert Hans en BBQ 

 

Verdere informatie zal later bekent worden 

gemaakt.  

Opgaven voor de Pub Quiz, Zeskamp en natuurlijk 

voor de VERSIERDE WAGENS kunnen gedaan 

worden op onze nieuwe email adres: 

info@dorpsfeestbakkeveen.nl 

 

Noteer vast de datums in uw agenda en houd de 

site of Facebook in de gaten voor verdere info. 
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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 45 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

 

 

Nivonhuis Allardsoog 

Veganistisch Koken 
 

De workshop veganistisch koken vindt plaats in 

het Nivonhuis te Allardsoog, Jarig van der 

wielenwei 42  Een-West. 

  

Aanvang maandagmiddag 24 januari tot en met 

de lunch op woensdag 26 januari. 

 

De kok is Jan Smit die reeds vele jaren deze 

workshops vorm geeft en heel veel achtergrond 

info kan geven. De workshop is in principe 

inclusief overnachting. 

 

Prijs Nivonleden: € 188   

niet Nivonleden: € 248 

 

Reserveren en 

informatie: allardsoog@nivon.nl 

 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is rond de 

jaarwisseling als volgt geopend: 

• December: zaterdagochtend 11 

• Januari: zaterdagochtend 8 

 

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). 

 

Einde jaar 

 

Dit is de laatste Slûswachter van 2021. Niet 

getreurd het is zo 2022 en dan gaan we weer 

gewoon door.  

Het is de gewoonte dat alle bij de Slûswachter 

betrokken vrijwilligers begin januari gezamenlijk 

gaan eten. We weten nu nog niet of dat mogelijk 

is. Moet het gezamenlijk eten te lang op zich 

laten wachten, dan komen we waarschijnlijk met 

een “dinerbon”. 

Rest ons een ieder prettige feestdagen en een 

voorspoedig 2022 te wensen. 

Redactieraad Slûswachter/bakkeveen.nl  

TIP-aanbiedingen 
 

Tot de kerstdagen hebben wij de Friese 

kerstkaarten in de uitverkoop. 

 

1 doosje met 10 kaarten voor € 1--, en  

3 doosjes voor € 2,--. 

 

Verder kunt u terecht voor warme sjaals, 

mutsen en handschoenen (met Friese tekst) 

voor als u een lekkere wandeling door de bossen 

van Bakkeveen gaat maken. 

 

Waar vind je ons? Naast de ingang van het 

zwembad. 

 

TIP team 

Geopend za en zo van 13:30 tot 15:30 uur 

  

 

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               

 
Te Koop:   

Biltstar 

  Aardappelen van de Friese Klei. 
 

J. Nieuwdam, Mjûmsterwei 11, Bakkeveen  

 
 

 

Mindfulness en meer… in 2022 
 

Juist in deze tijden van verandering en 

onzekerheid kan mindfulness beoefening helpen 

om tot jezelf en tot rust te komen. Balans te 

(her)vinden. En vandaaruit gezonde en wijze 

keuzes te maken. Je zorgt namelijk het best 

voor de toekomst door goed voor het ‘nu’ te 

zorgen… 

 

Het nieuwe aanbod en de agenda van lessen, 

workshops en trainingen is online te bekijken op 

www.joycederozario.nl  

 

Een sfeervolle decembermaand gewenst met 

warme zorg voor jezelf, de ander en de wereld! 

 

joYce de rozario 

 

mailto:allardsoog@nivon.nl
http://www.dewylderoas.nl/
http://www.joycederozario.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 – 20 uur 


