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Jaargang 14 nr. 2 

       Februari 2022 

Bakkeveen-dorp krijgt Glasvezel ! 
 

Tegen het einde van het jaar gaan de trottoirs nog 1x open voor de huis-aan-huis 

aanleg van glasvezel door Delta (zie pag 15). 
 

Op de foto de aanleg van glasvezel transportleidingen van KabelNoord naar het buitengebied 

van Bakkeveen (Mjûmsterwei, juni 2019) 
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De Slûswachter 

 
Op moment van schrijven is de eerste gouden 

medaille op de Olympische Winterspelen binnen: 

Irene Schouten op de 3 km langebaan schaatsen. 

We zijn met z’n allen toch wel nieuwsgierig hoe de 

situatie over 2 weken is? Halen “we” de 20 

medailles? Zondagmiddag 20 februari zullen we 

het weten.   

 

Het is afwachten. Net als met corona. Zijn we eind 

februari allemaal besmet (geweest) met de 

Omrikon variant zonder dat we zo ziek zijn 

geworden dat we naar het ziekenhuis moesten? 

Dan kunnen alle beperkingen worden opgeheven 

en kunnen alle bedrijven weer open en alle 

geplande activiteiten doorgang vinden. Het is en 

blijft toekomst …. 

 

Veel plezier met het lezen van vele interessante 

artikel in deze Slûswachter, inclusief vacatures bij 

bedrijven. 

 

                   Jan van Dalen 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 9 feb Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 13 uur --- 

Vr 11 feb Filmhuis: maandfilm. Dúndelle, 19:30 uur (half uur eerder dus) 43 

Zo 13 feb “Muziek bij de buren”. Diverse huiskamers, 13 – 15:30 uur 28 

Zo 13, Ma 14 feb De Wylde Roas extra geopend 10 

Ma 14 feb Valentijnsdag --- 

Di 15 feb Gezond Natuurwandelen. Dundelle, 9:30 uur (elke dinsdagochtend) 43 

Do 17 feb Atelier Natoer: workshop kunstzinnige expressie. Web 

Vr 18 feb Laatste dag aanmelden glasvezel (zonder extra kosten) 15 

Vr 18 feb Bingo in Dúndelle. Aanvang 19:30 uur Web 

Za 19 feb Voorjaarsvakantie tot en met zondag 27 feb --- 

Ma 21 tm Vr 25 feb Huisartsenpraktijk Bakkeveen gesloten wegens voorjaarsvakantie 6 

Di 22 feb Oude foto’s bespreken. Dúnhoeke, 13:30 uur (voorzover corona het toelaat) 54 

Do 24 feb Outdoor Activiteiten op Outdoor terrein sportpark. 13:30-16 uur. 29 

Vr 25 feb Bijeenkomst commissies vallend onder Plaatselijk Belang. (op uitnodiging) 5 

Zo 27 feb Filmhuis: Zondagmiddagfilm. Dúndelle, 15 uur 43 

Di 1 mrt Tennis: Algemene ledenvergadering. Tenniskantine, 20 uur 24 

Wo 2 mrt Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke  21 

Do 3 mrt Code Hans: bespreking toekomst jeugdsozen. Dúnhoeke, 19:30 uur 58 

Do 3 mrt Laatste dag inzenden kopij Slûswachter --- 

Vr 4, Za 5 mrt Fittesten in De Mande 45 

Wo 9 mrt Soos 55+, Boukje Koolhaas vertelt …. Dúndelle, 14 uur --- 

Wo 9 mrt Bundelen Slûswachter. Dúnhoeke 13 uur --- 

Vr 11, Za 12, Zo 13 mrt Filmhuis: Filmweekend. 43 

Za 12 mrt Doarpstún. Klusochtend.  9 uur, hoek Merskekamp/Dwarskamp 47 

Wo 16 mrt Gemeenteraadsverkiezingen --- 

Do 17 mrt Vrouwen van Nu: Jaap Klimstra vertelt. Dúndelle, 19:45 uur  --- 

Vr 18, Za 19 mrt Teatergroep Siel speelt “In frou mei behoeften”. Dúndelle, 20 uur  16 

Zo 27 mrt Muziekpodium Bakkeveen: Concert. Dúndelle, 15 uur --- 

Za 2 apr Vlooienmarkt. 7-13 uur 33 

 

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 

Het was nog even afzien een deel van januari. Het 

weer was saai en grijs, en datzelfde geldt nog 

steeds voor een groot deel van het 

verenigingsleven. Sommige activiteiten zijn 

vanwege de geldende coronamaatregelen niet 

mogelijk of staan op een laag pitje.   

Positief is dat bedrijven, winkels en horeca weer de 

deuren kunnen openen. Iedereen weet zijn weg 

weer te vinden en we zijn al lang blij met wat meer 

kan en mag. 

 

Genereuze ondersteuning van de Stichting 

Vlooienmarkt. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer kregen wij 

als PB het verrassende bericht van de 

Vlooienmarkt dat zij 2 grote geldbedragen, onder 

voorwaarden, beschikbaar hebben gesteld voor het 

ondersteunen van projecten die vanuit PB zijn 

opgestart.  

Het betreft: 

- een bedrag van € 50.000 voor de renovatie 

van de recreatieve fietspaden in het gebied 

Bakkeveen-Wijnjewoude, 

- en nogmaals een bedrag van € 50.000 voor 

herinrichting van De Brink. 

We zijn zeer verguld met deze grote financiële 

ondersteuning en hopen deze met elkaar goed te 

kunnen besteden. 

 

Recreatieve fietspaden. 

Hierboven werd al een financiële ondersteuning 

door de Stichting Vlooienmarkt genoemd. Dit is 

niet voor niets. In de regionale kranten van januari 

werd namelijk de indruk gewekt dat de financiering 

van de recreatieve fietspaden zo goed als rond zou 

zijn. Dit is helaas nog lang niet het geval. Zoals de 

berichten nu zijn, is er 1/3 van het geldbedrag 

hiervoor beschikbaar, de rest is nog in 

onderhandeling. Hier moet dus nog een robbertje 

gestoeid worden om ook de rest binnen te 

hengelen bij gemeente, provincie, boseigenaren en 

via daarvoor beschikbare fondsen etc. De beide 

PB’s blijven druk uitoefenen. Mooi dat via 

ondersteuning van de Vlooienmarkt het dorp op 

een positieve manier laat zien dat dit project zeer 

gewenst is en ondersteund wordt. 

 

Politieke avond van 7/2 is vervallen. 

De politieke avond is helaas vervallen. Ons doel, 

om dit breed publiekelijk toegankelijk te maken, 

en laagdrempelig iedereen welkom te laten zijn, 

lukt niet met de huidige maatregelen. We hadden 

moeten werken met een aanmeldingssysteem voor 

een klein aantal beschikbare plaatsen. Dat past 

niet bij ons voornemen om zoveel mogelijk 

inwoners van Bakkeveen en Siegerswoude deel te 

laten nemen aan een discussie met alle politieke 

partijen in Opsterland. We hebben de partijen nu 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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aangeboden om hun ‘boodschap’ op onze websites 

en in de Slûswachter te ventileren. Op die manier 

kunnen inwoners hier alsnog kennis van nemen. 

Over 4 jaar is er een nieuwe kans.  

 

Uitrol openbare laadpalen van start. 

Via de gemeente kregen we bericht over de uitrol 

van openbare laadpalen voor elektrische auto’s. 

Vanaf januari is het mogelijk om deze aan te 

vragen in de provincie Friesland. 

Momenteel is er in Bakkeveen 1 openbare laadpaal 

op de Brink, deze wordt geregeld gebruikt. Met de 

renovatie van De Brink zal deze laadpaal 

verdwijnen. In plaats daarvan heeft PB 2 

openbare laadpalen aangevraagd bij het 

nieuwe parkeerterrein aan de kop van de 

Mjûmsterwei.  

Inwoners of mensen die werken in de gemeente 

Opsterland kunnen een aanvraag doen via 

www.laadpaalnodig.nl/opsterland. Er zijn wel 

een aantal voorwaarden. Meer informatie daarover 

vindt u op 

www.opsterland.nl/openbarelaadpaal 

 

Vervangen AED’s. 

Van de gemeente kregen we bericht dat de AED 

die hangt in het portaal van Greatz Hair, door de 

gemeente is vervangen door een nieuw exemplaar. 

Ook de AED bij Dúndelle is door de gemeente 

vervangen. De verdere zorg hiervoor is bij onze 

AED commissie in uitstekende handen.  

 

Gebiedsvisie Natuur Monumenten inzake De 

Slotplaats.  

Op 1 februari j.l. was er een zoom bijeenkomst 

waar men zich persoonlijk voor kon aanmelden. 

Het betrof een presentatie over de visie voor de 

komende 18 jaar op dit gebied. Allerlei zaken die 

het gebied betreffen kwamen hier aan de orde.  

Daar werd ook genoemd dat NatuurMonumenten 

gaat kijken of er uitbreiding plaats moet vinden 

van parkeergelegenheid. Op drukke momenten is 

er onvoldoende ruimte en staan auto’s langs de 

straten geparkeerd. NM heeft hierbij aandacht voor 

de discussie die ontstaat over uitbreiding 

parkeerplekken versus het aantal bezoekers dat 

men wil ontvangen in dit gebied.  

 

Onderhoud provinciale weg N917 

De gemeente heeft de provincie op de hoogte 

gesteld van de plannen die er zijn om in het kader 

van de Regiodeal De Brink te renoveren. Zij willen 

namelijk afstemming met de plannen van de 

provincie om onderhoud te plegen aan de N917 

tussen Waskemeer en Bakkeveen. Dit zou jaren 

geleden al aangepakt worden, maar is steeds 

uitgesteld. Zoals het nu lijkt heeft de provincie dit 

in de planning voor najaar 2022/voorjaar 2023. De 

gemeente houdt vinger aan de pols, zodat 

Bakkeveen in ieder geval goed bereikbaar blijft en 

de plannen elkaar niet bijten. 

 

Nieuw geplande bijeenkomst met 

COMMISSIES op vrijdag 25 februari 2022. 

Omdat dit een groepje van hooguit 30 personen 

betreft kunnen we dit nu organiseren in Dundelle 

met voldoende onderlinge afstand.  

Jullie krijgen nog een uitnodiging per mail, maar 

zet deze datum vast in jullie agenda. 

 

Jannie Tjassing 

http://www.opsterland.nl/openbarelaadpaal
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Voorjaarsvakantie 
 

De praktijk is gesloten van 

 
maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 

  
   Houd rekening met uw medicatievoorraad. 
              

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: 
 

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

 

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen 

  

http://www.jehuisarts.nl/
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Afscheid Pieter Nauta 

 
In 2014 ben ik na de fusie van cbs Betrouwen met cbs de Foarikker uit Siegerswoude in 

Bakkeveen komen werken. In 2015 ben ik Janka de Haan gaan opvolgen als directeur. Ik 

heb een fijne tijd gehad in Bakkeveen. Het extra aanbod op onze school spreekt mij erg aan 

en maakt mij blij. Kinderen hebben veel verschillende kwaliteiten. Daarom is het erg 

belangrijk dat je ook goed kijkt naar wat er meer mogelijk is naast rekenen, taal en lezen op 

school en hoe bied je dat op een goede manier aan. Het is een feestje 

wanneer ik op dinsdagmiddag de klanken van het schoolorkest hoor en op 

hetzelfde moment in de groepen 3, 4 en 5 een enthousiaste vakleerkracht 

muziek zie geven. En ook kan ik bijvoorbeeld erg genieten van de 

technieklessen van meester Hans en 

van de kinderen die na een 

ontdektocht in de natuur of een historische wandeling met juf Mieke 

terugkomen in school met hun ervaringen. Op een kleine school is het 

superbelangrijk dat je als teamleden een goede klik hebt en de dingen 

samen oppakt. Vorige week kreeg ik de vraag van een teamlid: ‘Wat 

ga je missen?’ Nou, naast elke dag weer al die mooie, unieke kinderen 

binnen zien komen, de gezelligheid, betrokkenheid en warmte van het 

team. Wij hebben als team 

ook verrassende dingen gedaan zoals een flash mob tijdens de 

kerstdienst in de kerk of prachtige toneelvoorstellingen bij de 

opening van de kinderboekenweken.  

Mijn dank voor de fijne tijd gaat ook uit naar de collega’s van de 

Oanrin, waarmee het contact goed is en de betrokken mensen van 

Plaatselijk Belang. Vooral in mijn eerste jaren als directeur in 

Bakkeveen heb ik veel contact gehad met PB. De coronatijd heeft helaas alles een 

stukje saaier gemaakt. Ik miste de afgelopen twee jaren de spontane en leuke 

gesprekken met ouders, bestuursleden, mr-leden of andere mensen die de school 

even binnenliepen.  

Ik ga op zoek naar nieuwe uitdagingen en misschien eerst nog een mooie lange reis 

maken. Per 1 maart worden mijn taken overgenomen door Otto Hiemstra. Otto 

Hiemstra is een collega van mij, die werkt op de VCSO school cbs De Opdracht in 

Ureterp.  Beste mensen in Bakkeveen wat wonen jullie in een prachtig gebied, ik heb 

hiervan genoten. Wie weet oant sjen, Pieter Nauta 

 

Museum 

 
In groep 1/ 2 werken ze nu met het thema museum. Er worden 

prachtige kunstwerkjes gemaakt door de kinderen. Mondriaan 

zou er jaloers op zijn. Veel wordt tentoongesteld achter de ramen 

van school. De ouders kunnen zo bij een wandeling over het plein 

de kunstwerken bewonderen. Ook zijn de kinderen uit groep 1/ 2 

op zoek  gegaan naar beelden in Bakkeveen en kwamen vlakbij 

school mooie en verrassende kunstwerken tegen. Er onstonden 

leuke gesprekken met de mensen die de kunstwerken hebben gemaakt.  

   

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

CBS Betrouwen 
www.betrouwen.nl 

0516 541463 

http://www.betrouwen.nl/
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uw team van  

notariële  

specialisten
 

testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | 

nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | 

huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | 

koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | 

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

aandelenoverdracht
 

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis 

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

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

 

 

 

De stap zetten om een relatie officieel te 

maken. Waarom en wanneer doe je dat? 
 

Kiezen jullie voor elkaar? Dan is het goed om er 

eens over na te denken of jullie je relatie ook in 

juridisch opzicht officieel willen maken. Dat kan op 

verschillende manieren. Door te trouwen of een 

samenlevingscontract te maken bij de notaris. Of 

bij de gemeente een geregistreerd partnerschap te 

sluiten. Welke manier je ook kiest, je regelt het 

daarmee goed bij overlijden of uit elkaar gaan.  

 

Trouwen 

Het klinkt misschien niet zo romantisch, maar het 

huwelijk kun je ook zien als een instituut waarvoor 

de wet allerlei regels heeft gemaakt. Zo regelt de 

wet dat als een van de getrouwde partners 

overlijdt, de achterblijvende partner alles erft. En 

als er ook nog kinderen zijn, dat de kinderen op 

hun erfdeel moeten wachten tot beide partners zijn 

overleden.  

 

Daarnaast zijn er regels over het vermogen van de 

partners bij het aangaan van het huwelijk en bij 

scheiden. De wet gaat tegenwoordig uit van de 

beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent 

onder meer dat erfenissen en schenkingen niet 

meer in de gemeenschap vallen.  

 

Partners die de beperkte gemeenschap van 

goederen niet willen, kunnen vóór de trouwdag bij 

de notaris huwelijkse voorwaarden maken. 

Hiermee regel je zelf hoeveel je wilt delen tijdens 

het huwelijk en bij een scheiding. Voor 

ondernemers zijn huwelijkse voorwaarden sowieso 

aan te raden. Maar ook als er geen bedrijf is, 

kunnen huwelijkse voorwaarden aantrekkelijk zijn.  

 

Als je het voornemen hebt te gaan trouwen, dan 

kun je bij ons terecht voor een adviesgesprek. We 

kunnen je in dat gesprek helpen een keuze te 

maken tussen gemeenschap van goederen en 

huwelijkse voorwaarden.  

Als je trouwt, dan zijn belastingvoordelen, pensioen 

en alimentatiezaken die automatisch geregeld zijn. 

 

Samenwonen 

Er zijn maar weinig wettelijke regels voor 

ongetrouwd samenwonende partners. De regels die 

er zijn, hebben vooral te maken met de 

belastingen. Voor verschillende belastingwetten is 

het belangrijk een notarieel samenlevingscontract 

te hebben. Als partners gaan samenwonen, doen 

ze er verstandig aan een samenlevingscontract bij 

de notaris af te sluiten, omdat ze zo in aanmerking 

komen voor de grote belastingvrijstelling van 

ongeveer € 680.000 bij overlijden.  

 

Een samenlevingscontract bij de notaris heeft nog 

andere voordelen. Veel pensioenmaatschappijen 

stellen een notarieel samenlevingscontract 

verplicht als partners elkaar voor hun 

nabestaandenpensioen willen aanwijzen.  

 

Een andere belangrijke reden om een 

samenlevingscontract te maken, is het vastleggen 

van afspraken bij scheiding. Het is moeilijk 

afspraken te maken als je onenigheid hebt en vaak 

is daar sprake van bij uit-elkaar-gaan. Daarom kun 

je dat maar beter doen als het goed is. Zo kunnen 

de partners vastleggen wie welke spullen bij 

scheiding krijgt.  

 

Omdat ongetrouwde partners bij overlijden niet 

automatisch van elkaar erven, is een 

samenlevingscontract en/of testament nodig om 

bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de partner die 

overblijft in het huis kan blijven wonen. 

 

Geregistreerd partnerschap 

Een geregistreerd partnerschap lijkt in veel 

opzichten op trouwen. In elk geval wat de 

financiële consequenties betreft. Zo krijg je ook 

een beperkte gemeenschap van goederen als je 

niet vóór het afsluiten bij de notaris 

partnerschapsvoorwaarden maakt.  

 

Samenwonen of trouwen? 

Deze vraag moet iedereen natuurlijk voor zichzelf 

beantwoorden. Wij zien in de praktijk dat het sterk 

van ieders persoonlijke situatie en wensen afhangt 

waarvoor men kiest.  

 

 

Je bent bij ons van harte welkom om eens te 

komen praten over het officieel maken van je 

relatie. Wij zijn gespecialiseerd in familierecht en 

hebben al veel cliënten geholpen bij het maken van 

keuzes op dit gebied. 
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                bloematelier & woondecoratie 
     
      *  Woonaccessoires & Cadeau-artikelen 
      *  Bloemen, Planten & Potterie 
      *  Gelegenheid-en Bruidswerk 
      *  Rouwwerk (altijd bereikbaar) 

       *  Workshops van het seizoen 
 

 
                                 Geopend:  
       di.do.vrij  9.30-17.30 uur / wo. 9.30-12.00 uur en  

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

 

       
   

     We maken er een gezellig weekend van en 

     zijn extra geopend op: 

     Zondag 13 februari van 11.00 – 16.00 uur  

     en Maandag 14 februari van 9.30 – 17.30 uur 

 

      

                         zijn alleen op bestelling verkrijgbaar! 

    

 

   Maart 
           2022 
   gaat 
   bij ons 
   heel  
   bijzonder 
   worden… 
  
 
 

  

http://www.dewylderoas.nl/
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Op dinsdag 25 januari 2022 overleed 

onze vader, schoonvader en opa 

 

Gerard Vermeulen 
 

Gerardus Henricus Alponsus Maria 

 

- Huisarts in ruste – 

 

 

*Zenderen          Bakkeveen 

         29 oktober 1946           25 januari 2022 

 

Gehuwd geweest met Hetty de Jonge 

 

Fons en Ramona, Ruben 
 

Stephanie en Chiel 

 
De crematieplechtigheid heeft in  

besloten familiekring plaatsgevonden. 

 

Correspondentieadres:  

Florakade 508, 9713 ZP  Groningen 

 

 
Op 1 april 1981 nam dokter Vermeulen de praktijk 

van zijn voorganger Breedveld aan de Alde Drintsewei 

over. Hij heeft zijn huisartsenpraktijk voor Bakkeveen 

en omgeving ruim 27 jaar uitgeoefend. Op 15 

september 2008 heeft hij zijn praktijk overgedragen 

aan de huidige huisartsen 

gevestigd aan de 

Weverswal.  

Op 10 september 2008 was 

er een zeer druk bezochte 

afscheidsreceptie van 

Vermeulen als dokter. Scan 

de QR-code voor een 

impressie van het afscheid 

op www.bakkeveen.nl.   
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Zonder Herman is alles Anders 

 

Het doet ons goed zoveel kaarten en 

bemoedigende woorden te hebben ontvangen 

na het overlijden van 

onze Zoon, Broer en Oom 

 

Herman van der Til 
 

Wij danken u daarvoor hartelijk. 

 

Anko en Antje van der Til 

Kinderen en kleinkinderen 
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Glasvezel in dorpskern Bakkeveen 
Alle dorpen in Opsterland krijgen de glasvezelaansluiting van DELTA Fiber Netwerk 

Aanmelden voor gratis verbinding verlengd tot en met 18 februari 
 

Goed nieuws voor de inwoners van Gorredijk, 

Beetsterzwaag, Nij Beets, Tijnje, Luxwoude, 

Langezwaag, Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, 

Wijnjewoude, Siegerswoude, Frieschepalen en 

Bakkeveen. Net als in Ureterp eerder, zijn er 

ruimschoots voldoende aanmeldingen 

binnengekomen om een glasvezelnetwerk aan te 

leggen. Dat betekent dat nu ook alle inwoners van 

deze dorpen een gratis glasvezelaansluiting krijgen 

aangeboden. Hiermee krijgt heel de gemeente 

Opsterland het internetnetwerk dat klaar is voor de 

toekomst.  

 

Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgt 

iedereen nog tot en met vrijdag 18 februari de 

mogelijkheid om zich aan te melden zonder 

aansluitkosten. Dit kan via gavoorglasvezel.nl 

 

Eerste aansluitingen al dit jaar 

Sybryn Hettinga, ambassadeurscoördinator bij 

DELTA Fiber Netwerk: “We zijn heel blij dat we 

kunnen gaan aanleggen. Door de lockdown was het 

een lastige start van de campagne, maar nu gaan 

alle huizen daadwerkelijk een glasvezelaansluiting 

krijgen. Hiermee krijgt heel de gemeente een 

upgrade in haar internetinfrastructuur. Bovendien 

is de overlast van graafwerkzaamheden beperkt 

omdat de straat maar één keer open hoeft. 

Sowieso is die beperkt want er wordt telkens een 

smalle strook van enkele tientallen meters 

opengelegd en dezelfde middag alweer gedicht.  

 

Omdat er in de naastgelegen gemeente 

Ooststellingwerf al gegraven wordt door ons, kan 

er hier al heel snel glasvezel worden aangelegd. Als 

het weer meezit, krijgen de eerste adressen al dit 

jaar hun aansluiting. Super dat deze dorpen in zo’n 

korte periode voldoende animo toonde. De steun 

voor de plannen door de gemeente en vrijwilligers 

van de plaatselijke belangen en sportverenigingen 

hebben de doorslag gegeven. Zij mogen heel trots 

zijn op deze prestatie.” 

 

Een glasvezelaansluiting is nog geen 

glasvezelverbinding 

Hettinga vervolgt: “Een glasvezelaansluiting 

betekent dat we een vertakking van de 

glasvezelkabel naar het huis leggen en in huis een 

bijbehorend kastje (FTU) plaatsen. Let op, een 

glasvezelaansluiting is nog geen werkende 

verbinding. Om daadwerkelijk supersnel en stabiel 

internet via glasvezel te kunnen gebruiken, heb je 

een abonnement nodig van een deelnemende 

telecomaanbieder.  

 

Nu hier zeker glasvezel komt, geven we nog 

tot en met 18 februari om je aan te melden 

zonder kosten. Dus iedereen die zich alsnog 

aanmeldt in de komende weken krijgt dus later 

geen eenmalige bijdrage voor de aanleg 

doorberekend.”  

 

Aanmelden zonder aansluitkosten  

De inwoners van de dorpen in Opsterland, die dat 

nog niet gedaan hebben, kunnen zich tot en met 

18 februari aanmelden voor glasvezel bij een van 

de telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van 

Nu of Online.nl. Zo profiteren ze van de voordelen 

van glasvezel, besparen de aansluitkosten van € 

650,- én profiteren van een scherp 

welkomstaanbod van de telecomaanbieders.  

 

Bij een aanmelding via GunGorredijkGlasvezel.nl, 

GunBeetsterzwaagGlasvezel.nl of 

GunUreterpGlasvezel.nl voor DELTA of Caiway, 

krijgt een lokaal spaardoel of lokale vereniging nog 

steeds een bijdrage van € 50,- en de 

abonnementhouder zelf € 25,-.  
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Teatergroep SIEL spilet 
 

“In frou mei behoeften” 
 

Op freed 18 en saterje 19 maart wolle wy ek yn 

Bakkeveen graach it stik spylje: In frou mei 

behoeften. Yn Dundelle de jûns om 20.00 oere. 

It tillefoan nûmer om de kaartsjes te reserfearjen 

is 06 – 23805598.  

De kaarten kostje 10 euro 

 

➢ De oarspronklik Flaamske komeedzje is 

skreaun troch John Vermeulen.  

➢ De Fryske oersetting is fan Sietse Bouma.  

➢ De foarstelling hie net spile wurde kind sûnder: 

Tineke Nicolai, Jelle Terwal, Hannie Bouma, 

Atze Benedictus en Gertjan Veenstra.  

➢ Sietse Bouma spilet Luuk  

➢ Elske Klooster spilet Janneke  

 

 

Luuk en Janneke binne al in moai skoft troud. Sy is 

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

is in stedsamtner dy ‘t de measte promoasjes oan 

syn noas foarby gean liet. Der sit wat slitaazje oan 

harren houlik.  

 

Se fermeitsje mekoar oerdei foar it grutste part 

troch mekoar de hûd op sinistyske wize fol te 

skellen.  

 

Janneke besiket de flam yn harren seksuele 

relaasje wer wat op te lôgjen. Mar dit hat ta 

gefolgen dat der brike situaasjes ûnsteane, dy ‘t 

beide net ferwachtsje.  

 

Ynfo oer teatergroep SIEL en kaartferkeap:  

T. 06-23805598 
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Bakkeveen omgedoopt tot  

HET WILDE WESTEN 

tijdens 

Dorpsfeest 2022 ! 

 
 

Jazeker!! 2022 wordt HÉT jaar! SDB heeft er 

vertrouwen in dat we in 2022 een machtig 

mooi dorpsfeest kunnen organiseren van 

donderdag 19 t/m zondag 22 mei. Het 

programma en het thema was al enige tijd 

bekend: HET WILDE WESTEN, maar wij 

hebben zin in extra plezier!  
 

Mobiliseer daarom alle buren/vrienden/vriendinnen 

en duik met elkaar de gereedschapskist in, want er 

komt weer een optocht met versierde wagens. De 

uitgelezen kans om eindelijk eens die totempaal te 

knutselen, de cowboy/cowgirl uit te hangen en 

ongegeneerd met een lasso te zwaaien.  

 

Lukt het jullie om de wildste wagen te bouwen? 

Geef je snel op om optimaal van de voorpret te 

genieten! 

 

 

 

En dan nu het gehele programma voor Dorpsfeest 

Bakkeveen 2022. Noteren maaaar……. 

 

Donderdag 19 mei 

➢ PubQuiz 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 guest 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 

 

Wij verheugen ons ontzettend om elkaar weer te 

zien genieten in 2022 tijdens het dorpsfeest!  

 

Heb je nog toffe ideeën, opmerkingen en/of wil jij 

je opgeven voor de pubquiz, zeskamp of versierde 

wagen optocht? DAT KAN door te mailen naar 

info@dorpsfeestbakkeveen.nl. 

 

Wil je geen info missen? Like dan de facebook 

pagina.  

Tot snel!  

Bestuur SDB 

mailto:info@dorpsfeestbakkeveen.nl
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Peutergroep Bakkeveen 
 

Ons thema van de afgelopen weken was ziek zijn. 

Griep of een snotneus, wij hebben ons eigen 

ziekenhuis. Hoe snuiten we onze neus en kunnen 

we dit zelf? We hoesten in onze elleboog, lukt ons 

dat? We wassen onze handen en we eten uit ons 

eigen bakje. 

 

We hebben op de groep ons eigen ziekenhuis 

ingericht met veel dokters. Pleisters plakken, o zo 

veel! Een verbandje hier, een verbandje daar, met 

als klap op de vuurpijl…….een eigen knuffel 

meenemen en deze “vakkundig” laten verbinden, 

zodat de knuffels “gezond en wel”, weer mee naar 

huis gaan.  Het liedje; “Au, au, mijn ……(vinger, 

elleboog, knie, schouder, oor enz.) doet zo zeer. 

Plak maar een pleister en je voelt ’t niet meer” 

werd hiervoor veelvuldig gezongen. 

 

 
 

We hebben onze eigen “dokterstas” geknutseld en 

een kleurplaat gekleurd van “Puk is ziek”.  In de 

kring, met de thema-dobbelsteen, hebben we de 

lichaamsdelen benoemd en aangewezen.  

In de ziekenboeg zijn 2 bedjes, voor de “ernstige 

gevallen”, maar meestal kregen we een prikje en 

werden met vitamine-pompoms weer naar huis 

gestuurd. 

 

 

 
De komende 14 dagen gaan we bezig met de 

Nationale Voorlees Weken, met als centraal boek: 

“Fan it lytse Knyn dat BOE seit”. Na de 

voorjaarsvakantie pakken we het thema winter op. 

We zijn benieuwd of de natuur dit ook gaat doen. 

  

Elke ochtend komen er vele ontwikkelgebieden van 

het jonge kind aan bod. Dit verweven we in 

(samen-)spel en vooral plezier! Want plezier staat 

voorop bij de peutergroep. 

 

Nieuwe peuters aanmelden voor de 

peuteropvang.   

De peutergroep is voor kinderen in de leeftijd 

van 2-4 jaar. Heeft u ook een peuter die wil 

spelen en ontdekken bij onze peutergroep, 

peuters kunnen vanaf 2 jaar worden 

geplaatst. Aanmelden kan via 

www.kinderopvangesther.nl .  
 

!! GEZOCHT: enthousiaste vrijwilligster !! 

 

We zoeken voor de woensdagochtend een 

vaste, enthousiaste vrijwilligster die ons op de 

groep kan ondersteunen met hand- en 

spandiensten. Dus heb jij affiniteit met 

kinderen en ben je structureel beschikbaar op 

woensdagochtend; stuur dan snel een mail 

naar: kinderopvangesther@outlook.com 

http://www.kinderopvangesther.nl/
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Graag aankruisen op welke wijze 

u betaalt (heeft betaald). 

 Betaald via website 

 Betaald contant  

 

Beste dorpsgenoten,     

    

We zullen ons eerst even voorstellen. Wij zijn 

Gerwin Reijngoud en Krijn de Haan.  

 

Wij zijn van plan in de zomer van 2022 met World 

Servants mee te gaan naar Nepal.  

Wij gaan daar helpen met het uitbreiden van een 

school in de hoofdstad Kathmandu. Op dit moment 

heeft de school 10 klaslokalen. Zodat ook de 

jongere kinderen uit deze buurt hier naar school 

kunnen gaan. Wij gaan helpen twee klaslokalen 

erbij te bouwen. Er gaan nog 19 andere World 

Servantsgenoten verandering in brengen door de 

bewoners daar te helpen met het uitbreiden van de 

school. 

 

Om de bouw te kunnen financieren willen wij in 

Bakkeveen een potgrond- en aardappelactie 

houden. Als u belangstelling heeft om potgrond 

en/of aardappels bij ons te kopen kunt u het 

onderstaande bestelformulier invullen (vergeet niet 

om ook uw naam en adres in te vullen). Wij komen 

het bestelformulier bij u ophalen in week 7 (vanaf 

14 febr) in de bebouwde kom van Bakkeveen, 

woont u buiten de bebouwde kom zou u dan zelf 

uw bestelling door willen geven. U kunt de 

bestelling ook ‘s avond telefonisch aan ons 

doorgeven op tel: 06-42925752 of de bestelbon 

brengen op Noardkamp 5 in Bakkeveen of mailen 

naar bakkeveenworldservants@gmail.com 

 

Op vrijdag 4 maart of zaterdag 5 maart komen wij 

de potgrond en/of aardappelen bij u thuis 

bezorgen.  

 

Hieronder ziet u een prijsoverzicht en de soorten 

aardappels die wij verkopen. 

 

Het zou fijn zijn als u vooraf kunt betalen via pin of 

contant op het moment dat de briefjes worden 

opgehaald. Of via  

geef.ws/potgrond-aardappel-actie   

 

De QR-code daarvan 

staat hiernaast.  

 

Wilt u niets bestellen 

maar ons toch 

ondersteunen dan 

kan dat ook via deze 

(digitale) weg. 

Vermeld hierbij 

duidelijk uw naam en 

adres.

   

--------------------------------------------- 

 

Soorten aardappelen      Gewicht Prijs     Aantal zakken         
 

Bildstar   10 kg  € 10,-   ………………… 

Irene    10 kg  € 10,-     ………………… 

Potgrond   30 liter €   3,50  ………………… 

Potgrond    30 liter x 3  € 10,-     ………………… 

 

Totaal prijs:            €………………. 

  

Naam: 

 

Adres: 

 

Telefoonnummer:      

 

Graag aankruisen op welke dag wij de 

potgrond/aardappelen bij u kunnen brengen, u kunt 

kiezen uit de volgende data: 

 Vrijdag 4 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur                 

 Zaterdag 5 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur               

               

Wij danken u voor uw bestelling !!  
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen die meekomen, met een ouder, mogen ook spelen met het te lenen 

speelgoed tijdens de openingstijden.  

Op de volgende eerste woensdagen van de maand: 

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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Vlnr: Fokje en Henk Hoogeveen en Greetje en Johan Scholte 

Survivalclub Bakkeveen bestaat inmiddels al 10 jaar! 
 

Van een klein hindernisbaantje in de 

achtertuin naar een groot bos met tientallen 

hindernissen en 130 leden. In een notendop 

hoe het de afgelopen jaren is gegaan met de 

survivalclub van Bakkeveen. 

 

Vanuit onze achtertuin aan het Kleasterkamp zijn 

we begonnen met trainen. Gestart met onze eigen 

kinderen en de buurtkinderen, waarna ook de 

interesse werd gewekt bij een aantal volwassenen. 

 

Na een jaar in de achtertuin te hebben getraind 

kwamen we in contact met Henk en Fokje 

Hoogeveen. Zij woonden aan de vaart en waren 

eigenaar van een bosperceel naast ons huis. Na 

een gesprek waarin we vertelden wat we graag 

wilden en wat onze beweegredenen waren, waren 

ze gelijk enthousiast. Wat zou het mooi zijn om de 

jeugd en volwassenen in het bos aan het bewegen 

te krijgen. Heerlijk klimmen en klauteren in de 

buitenlucht. 

 

Vanaf dat moment zijn de plannen voor Stichting 

Survival Bakkeveen met een trainingslocatie 

concreet geworden en zijn we begonnen met de 

bouw van de eerste hindernissen. 

 

In mei 2011 was de officiële opening van de 

club en het terrein. De survivalrunsport was toen 

nog helemaal niet bekend in het dorp. Menig 

dorpsgenoot kwam nieuwsgierig kijken wat er zoal 

gebeurde in het Survivalbos. Samen met trainer 

Daan hebben we het enthousiasme bij velen 

aangewakkerd. Het eerste jaar kwamen er steeds 

meer kinderen en volwassenen meetrainen, zowel 

vanuit het dorp als de omliggende dorpen. Al gauw 

werd het aantal trainingsdagen uitgebreid. In 2015 

werd het bos ons te koop aangeboden door Henk 

en Fokje. Hier hebben we dankbaar gebruik van 

gemaakt en konden we de locatie van de 

survivalclub toekomstbestendig maken.  

 

 
Thirza en Britt (2011) 

 

Inmiddels zijn wij ruim 10 jaar verder. Menig 

inwoner van Bakkeveen en vanuit de omliggende 

dorpen kent de club inmiddels. Een club met 130 

leden. De jongste is 7 jaar en de oudste over de 60 

jaar. De sport is professioneler geworden en de 

overkoepelende sportbond, Survivalrun Bond 

Nederland valt nu onder NOC NSF.  Wat ons betreft 

een positieve ontwikkeling. Wie weet zien we de 

sport ooit op de Olympische Spelen. 

 

Survivalrun 

Jaarlijks worden er veel survivalruns in Nederland 

en België georganiseerd. In 2013 hebben we 

samen met een aantal vrijwilligers het initiatief 

genomen om ook in Bakkeveen een run te 

organiseren. De eerste editie was in september 

2013 en er deden 400 deelnemers mee. 

Een prachtig parcours 

door Bakkeveen met 

start en finish op het 

zwembad terrein. De 

eerste jaren zelfs 

letterlijk met de finish 

in het zwembad. 

Boven de vaart hing 

een spectaculaire 

hindernis, waar menig 

passant graag voor 

bleef staan. 

Bakkeveen en de 

survivalrunsport 

kwamen hier 

helemaal bij elkaar. 

 

Vijf edities hebben we 

georganiseerd 

waarvan de laatste 

edities ook onderdeel 

waren van het 
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landelijke circuit. Alle toppers uit heel Nederland 

kwamen naar Bakkeveen om tegen elkaar te 

strijden. De laatste editie was in 2017 en deden er 

1100 deelnemers mee. 

 

Mooi om te vermelden dat we dit samen met 150 

vrijwilligers organiseerden en dat de hoofdsponsor 

uit ons eigen dorp kwam. Veenstra Bakkeveen 

garage en mechanisatiebedrijf, dealer van de 

GIANT knikladers. 

 

Het zijn grote evenementen die veel voorbereiding 

vergen. Dit kostte veel tijd en energie voor een 

kleine groep vrijwilligers. Daarnaast zijn er veel 

zaken om rekening mee te houden, zowel 

organisatorisch als bijvoorbeeld natuurregelgeving. 

We hebben toen moeten besluiten om het 

evenement te ‘parkeren’. Wie weet komt het nog 

een keer uit de parkeerstand. 

 

Poiesz Jeugd Sponsoractie 

De komende weken mag de club weer meedoen 

met de Poiesz Sponsoractie. Een mooie actie om de 

club extra financiële ruimte te geven. We krijgen 

geen financiële steun van de gemeente en kunnen 

dat goed gebruiken om verder te ontwikkelen. 

 
Wilt u de munten voor ons sparen?  

Alvast bedankt namens de survivaljeugd. 
 

Op naar de volgende 10 jaar! 
 

Sportieve groet, 

Johan en Greetje Scholte 

 

Trainers: Gabriel, Peter, Maik, Rick, Pytsje 

Stagiaires en assistenten: Stijn, Ilse en Tamara  

  



 

24 

Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

Sponsoren: Kijfwitte, Plaza "De Kolk", Macadam, De Vierslag, Tennis Academie Advantage, Pol Perspective  

 

Baan is gesloten  

Vanwege de vorst is de baan gesloten en zijn de 

netten verwijderd. Begin maart verwachten we de 

baan weer klaar te kunnen maken voor het nieuwe 

seizoen.   

 

Algemene ledenvergadering 1 maart  

Vorig jaar hebben we de algemene 

ledenvergadering uitgesteld tot september 

vanwege de corona-maatregelen. We willen het dit 

jaar weer in het voorjaar houden, zoals we gewend 

waren. De datum voor de ALV is dinsdag 1 maart 

om 20:00 uur. Als het nodig is, houden we de ALV 

digitaal.   

 

Vacatures bestuur  

Voor het bestuur zijn vacatures ontstaan. Ben je 

geïnteresseerd om iets te betekenen voor de club? 

Vind je het leuk om samen met de andere 

bestuursleden na te denken over een mooie 

toekomst voor onze gezellige tennisvereniging dan 

kun je je melden via info@ltcdundelle.nl of 1 van 

de bestuursleden aanspreken of om extra info 

vragen.  

 

Zaterdag 12 maart NL Doet  

Er is wat onderhoud nodig aan de banen en het 

clubhuis. Zo moet het hek rondom de banen 

verstevigd worden, zodat we de doeken weer op 

kunnen hangen. Op zaterdag 12 maart, tijdens NL 

Doet gaan we hiermee aan de slag. Wie wil 

meehelpen? 

 

Seizoensopening + Open dag 27 maart  

Zin om meer te bewegen, gezellig met anderen? 

Benieuwd naar tennis? Iedereen is op 27 maart 

welkom tijdens de seizoensopening en open dag. 's 

Ochtends voor de jeugd, 's middags voor 

volwassenen. Houdt de website in de gaten voor 

meer informatie!  

  

  

  

Voorzitter    Bas Brouwer  Merskekamp 36  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Vacant   

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma Boskkamp 33  

Kantinebeheer Vacant   

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  0516-858354 

Algemeen Anette Oosterhoff   ledenadministratie 

Jeugdcommissie Vacant   @ltcdundelle.nl 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7   

mailto:info@ltcdundelle.nl
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Feestverlichting over de vaart 

Dankzij vlooienmarkt en uw bijdrage een Kleurrijk Bakkeveen 
  

Het was deze keer weer een kleurrijk geheel in 

Bakkeveen, de bogen om en om oranje en Blauw. 

(hoewel niet iedereen was het eens met deze 

keuze … ). 

 

Ons bekende schip stond voor het laatste jaar bij 

de Plaza. Hij gaat op zoek naar een ander plaatsje. 

De Brink was ook dit jaar weer prachtig verlicht 

met een enorme boom en verlichting aan alle 

gevels van het begin van de Weverswal. Hulde aan 

deze initiatiefnemers. 

 

Mede door uw financiële bijdrage was het weer een 

succesvol jaar. Ook het voorbeeldige gedrag van 

de jeugd hielp mee aan dit succes. Dit alles is 

mede tot stand gekomen door de vele vrijwilligers. 

De opbouw en afbouw werd met man en macht 

goed verzorgd, voor de rest waren het kleinere 

klusjes tussendoor. 

 

De collecte  

Met de inzameling werd afgelopen jaar ca 1.400 

euro opgehaald. Tevens hebben we een bedrag van 

de Vlooienmarkt ontvangen; we hadden een 

aanvraag ingediend omdat ivm Corona 

maatregelen vorig jaar geen collecte kon worden 

gehouden. In 2020 hebben we via “spontane” 

donaties toch nog 550 euro ontvangen). Al met al 

toch nog een prachtig resultaat, collectanten, dank 

hiervoor. 

 

Wat gebeurt er met het geld 

We hebben nieuwe kabels aangeschaft voor een de 

rest van de vaart, ca 300 euro. Tevens zijn er 

stroomkastjes etc. vervangen en kleine 

benodigdheden ca 350 euro. Daarnaast nog 

presentjes voor de vrijwilligers.  

De huur van alle lichtbogen is 1.210 euro per jaar 

en aan elektriciteit (voor de led lampjes) komt hier 

nog 690 euro bij.  

 

Heeft u nog suggesties, andere ideeën voor De 

Aldjearsploeg, of wilt u plaats nemen in het 

bestuur, meldt dit dan bij de Aldjearsploeg. 

 

Bel 06 5534 6916, of e-mail 

roypwitte@gmail.com 

 

We hopen dat u weer genoten heeft van het 

Kleurrijke dorp. 

 

Tot volgend jaar. 
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Zo’n last van je darmen dat je niet kan werken? 

 

Naar schatting heeft ongeveer 5 tot 20% van de 

Nederlandse bevolking last van het Prikkelbare 

Darm Syndroom (PDS). Het werkelijke aantal kan 

veel hoger liggen, omdat niet iedereen met 

klachten naar de (huis)arts gaat. Darmklachten die 

veel voorkomen zijn buikpijn, een opgeblazen 

gevoel, winderigheid en darmkrampen. Heel 

vervelend, soms kan iemand hierdoor niet meer 

zwemmen omdat de druk van het water te veel is 

op de buik of zelfs dat iemand erdoor zijn/haar 

werk niet meer kan uitvoeren.  

 

Vaak kan andere voeding een uitkomst zijn, 

doordat de darmen mogelijk op een 

voedingsmiddel reageren of doordat het 

voedingspatroon nog niet optimaal is.  

 

Welke mogelijkheden zijn er in de voeding? Dit is 

bij elk persoon verschillend. Het is belangrijk om 

eerst een gezond voedingspatroon te krijgen met 

voldoende vezels, vocht, vetten en genoeg 

beweging. Ook hóe je eet en drinkt heeft invloed. 

Mochten de klachten niet verminderen, dan zijn er 

andere mogelijkheden. 

 

Het is mogelijk dat je darmen reageren op de 

suikers van verschillende voedingsmiddelen. Dit 

worden ook wel de FODMaPs genoemd. Wanneer je 

op deze FODMaPs gaat letten, dan probeer je 

erachter te komen of je reageert op zuivel 

(lactose), fruitsuikers (fructose), zoetstoffen en 

suikeralcoholen (polyolen), granen en groenten 

(fructanen) en peulvruchten (galactanen), door ze 

uit je voeding weg te laten en één voor één weer te 

herintroduceren.   

 

Best ingewikkeld, om het goed te doen en 

geen onnodige tekorten op te lopen, daarom 

is het verstandig dat een diëtist met je 

meekijkt. 

 

Loop je met darmklachten of heb je PDS? Diëtisten 

Deveny Tolboom en Sanne de Ree zijn regelmatig 

mensen met darmklachten en verschillende 

scholingen gedaan op het gebied van PDS. Ze 

helpen je graag met het ontwikkelen van een 

voedingspatroon zonder darmklachten.  

 

Sanne begeleidt cliënten in Jubbega en 

Wijnjewoude en Deveny in Donkerbroek en 

Haulerwijk. Van maandag t/m woensdag zitten zij 

op de verschillende locaties voor je klaar en mocht 

dat niet lukken, dan kan het ook telefonisch of via 

beeldbellen. Ook zonder verwijsbrief ben je 

welkom.  

 

Vind je het fijn als een van hen met je meekijkt 

naar de voeding?  

Ze zijn te bereiken via 06-30375766 en 

info@sannederee-dietist.nl en te volgen op 

facebook en (Sanne de Ree diëtist en 

voedingskundige) en Instagram 

(sannedereedietist) 

 

 

  

mailto:info@sannederee-dietist.nl
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‘Muziek bij de Buren’ uitgesteld. 

 
Wat is ‘Muziek bij de Buren’ ook alweer? 

Dat is een muziekfestival in Bakkeveen, waarbij de 

muzikanten belangeloos optreden in 5 

verschillende huiskamers. 

 

Het is voor iedereen gratis te bezoeken. 

 

En waarom wordt het nu uitgesteld? 

Het was gepland voor zondag 13 februari maar 

door Corona kan het niet doorgaan. 

 

De maatregelen zijn toch versoepeld? 

Klopt, maar doordat je nog steeds 1,5 meter 

afstand moet houden, zou je niet veel mensen 

kunnen toelaten in een huiskamer. 

Bovendien is het advies om thuis niet meer dan 1x 

per dag max 4 mensen te ontvangen. 

 

En nu? 

We hebben besloten het muziekfeest uit te stellen 

tot zondag 15 mei. We gaan ervan uit 

dat er dan weer veel meer mag dan nu. 

 

 

 

Verandert er dan ook 

iets? 

Nee, de formule blijft 

hetzelfde; de muzikanten 

spelen vanaf 13 uur 3 sets 

van 30 minuten.  

 

Tussendoor kunnen de bezoekers na een set van 

de ene naar een andere huiskamer gaan. 

En na afloop is er vanaf 15.30 voor iedereen een 

gezellige muzikale afsluiting in De Brink. 

 

Alleen de ‘Sa No En Dan Jazz Band’ kan niet op 15 

mei. Zij wordt vervangen door het duo ‘TWACO’. 

Zij spelen zelfgeschreven nummers en eigen 

interpretaties van bestaande nummers. 

 

Wordt vast gezellig, ik kom ook. 

Veel succes! 

Dank je. Tot 15 mei. 

Er wordt begin mei nog een folder verspreid in 

Bakkeveen. 

 

Commissie Muziek bij de Buren 

Info: bakkeveen.nl/muziekbijdeburen  
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Outdoor activiteiten 
 

Voorjaarsvakantie activiteit 
 

Donderdag 24 februari Outdoormiddag. 

13.30- 16.00 uur. 

Een middag vol leuke activiteiten. 

Vanaf 7 jaar, €15,- pp. 

Aanmelding en informatie: info@outdoorbakkeveen.nl  of 

bel 0516-473300 

 

 

Nieuw Powerwalk bij Outdoor Bakkeveen 

 

Vanaf 11 februari elke vrijdagochtend Powerwalk in Bakkeveen. 

 

Wat is powerwalk? 

Onder begeleiding van onze gecertificeerde instructeur Pietsje 

wordt stevig wandelen afgewisseld met spierversterkende 

oefeningen. Dit is goed voor je conditie en je weerstand. En met 

een groep is het ook gewoon een gezellig en actief uitje in de 

buitenlucht. 

 

We starten op vrijdag 4 februari vanuit het survivalterrein. Het is 

van 10.45 - 11.45 uur. 

Vooraf opgave is noodzakelijk. 

Kosten: € 6,- voor een los ticket of € 57,- voor een 10 

strippenkaart. 

Opgave en info: info@outdoorbakkeveen.nl of bel 0516-473300 

 

 

 

  

Wekelijkse sportaanbod 

Outdoor Bakkeveen 
 

Dinsdagavond  

19.00-20.00 uur  

Outdoor fitness/bootcamp 

 

Vrijdagochtend  

9.30-10.30 uur  

Outdoor fitness/bootcamp 

10.45-11.45 uur  

Powerwalk 

 

Zaterdagochtend 

10.00-11.00uur  

Outdoor Sport Circuit 

voor jeugd vanaf 7 jaar  

 

Aanmelding en info: 

info@outdoorbakkeveen.nl of 

bel 0516-473300 

mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
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Een klierige schildklier 
 

Als verpleegkundige, wat Aukje van huis uit is, 

weet je al best veel van voeding. Toch kon ze nog 

wel wat specifieke richtlijnen gebruiken voor 

zichzelf. Haar schildklier werkt namelijk al 12 jaar 

niet optimaal en daar gebruikt zij medicijnen voor.  

De voorgaande jaren was haar gezondheid vrij 

stabiel. In december 2020 veranderde dat. Zij 

begon ineens kilo’s aan te komen. Er hadden zich 

in die tijd wel een paar grote veranderingen in haar 

leven voorgedaan. Zij was geremigreerd uit het 

buitenland en had nu een andere baan. Als klinisch 

verpleegkundige deed zij voorheen fysiek actief 

werk. Vanaf december ’20 had Aukje een meer 

administratieve functie gekregen, waardoor ze 

meer zat.  

 

Behalve de extra kilo’s, kreeg ze ook last van 

maagklachten, vaker een opgezette buik door lucht 

in de darmen en had zij weinig energie. Algeheel 

was zij niet meer de fitte moeder van 3 kinderen 

die ze tot kort daarvoor wel was geweest.  

Met deze klachten kwam zij naar de praktijk van 

diëtist Jennifer Plein. Deze probeerde een beeld te 

krijgen van haar leef- en eetpatroon. Zij zag dat 

Aukje, ondanks dat ze weinig energie had, toch 

dagelijks in het bos liep en op beide weekenddagen 

minstens 1 uur ging fietsen. Sportief was zij dus 

wel. 

Met de voeding bleek nog wel wat winst te 

behalen. Aukje hield, zoals velen van ons, ook van 

zoete gerechten. Daarnaast was zij dol op kaas en 

kon zij erg genieten van een paar lekkere bakjes 

koffie met melk en caramel. Duidelijk een echte 

levensgenieter. 

  

Helaas zaten hier wat ingrediënten tussen waar 

haar schildklier niet goed op reageerde. Met wat 

aanpassingen in haar voeding, waaronder het meer 

eten van voedingsvezels, zag Aukje al snel 

verbetering. Ze begon af te vallen, haar 

energielevel kwam weer op peil en haar maag-

darmkanaal werd rustig. Aukje kon het bijna niet 

geloven dat ze door een paar aanpassingen in haar 

voeding, zich zo snel totaal anders kon voelen. Uit 

enthousiasme stuurde zij nog meer mensen uit 

haar omgeving naar diëtist Plein door, omdat zij 

hen een ook een fitter leven toewenste. 

 

Aukje is inmiddels al maanden verder en heeft al 

bijna haar streefgewicht bereikt en voelt zich weer 

zo goed als de oude. Uiteraard neemt ze nog 

weleens iets van de ‘no go-list’, maar zeer beperkt, 

omdat ze nu maar al te goed weet wat het met 

haar doet. 

 

Misschien kamp jij ook met een klacht waarvan je 

niet eens 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 leef je daarna weer vrolijk verder. 

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 oid neem contact op. 

Telefoon: 085 2006 422 

E-mail:info@jenniferplein-dietist.nl 

www.jenniferplein-dietist.nl 
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Medicinaal kruid: Echte Guldenroede 

Latijnse naam: Solidago virgaurea 
 

Guldenroede is bij veel mensen wel bekend. Er is 

een soort, ik geloof de Canadese guldenroede, die 

veel in tuinen staat en de neiging heeft te 

woekeren. Dit doet hij door wortelstokken. Deze 

guldenroede kom je ook 

wel in bosranden en 

bermen tegen, 

waarschijnlijk ontsnapt 

uit de tuin. De inheemse 

‘echte guldenroede’ 

heeft niet van die dikke 

bloempluimen en ook 

geen lange 

doorbuigende gele 

sprieten, maar kleine 

groepjes bloemetjes in 

de bladoksels. Het is een 

mooie plant. Fel 

goudgele bloemetjes en 

groene bladeren 

verdeeld over de donkere, roodbruine, stijve 

stengels. Ik heb ze wel eens in de berm gezien op 

mijn fietsvakanties door Nederland maar ik denk 

dat ze hier aardig zeldzaam zijn. 

 

Solidago is een kruid dat werkt op de urinewegen. 

Het verhoogt de urinestroom maar daarbij is het 

bovendien ook antibacterieel, ontstekingswerend 

en weefselherstellend. Het kan gebruikt worden bij 

klachten van blaas en nieren. Het is een goed kruid 

bij acute en chronische nierontsteking. Bij ernstige 

klachten natuurlijk altijd naar de dokter gaan en 

kruiden gebruiken in overleg met de arts.  

 

Kruiden kunnen niet altijd samen met reguliere 

medicijnen worden genomen. Omdat echte 

guldenroede ook bloedzuiverend werkt en 

urinezuur vermindert, kan het helpen bij 

reumatische klachten zoals jicht, artrose en artritis. 

Bij huidklachten zoals acné, keelpijn, 

bijholteontsteking en hoest is het ook behulpzaam.  

Als thee of een wat sterker te trekken gorgeldrank.  

 

Uitwendig kan het blad van guldenroede op 

ontstoken wonden. Het kruid is ontsmettend, 

bloedstelpend en wondhelend. En heb je geen last 

van deze klachten dan kan je het kruid ook nog 

gebruiken om wol te verven. Eerst beitsen met 

aluin en dan koken met guldenroede voor een 

mooie gele kleur. Daarvoor dan gewoon de 

tuinplanten gebruiken natuurlijk. Die moet je toch 

al stevig in bedwang houden dus daar kan je 

zonder problemen van plukken. 

 

Tineke Bruinsma 

Iris, Praktijk voor Natuurgeneeskunde en 

Journeytherapie 

  

In maart en april heerlijke voorjaarsreinigingskuren.  

Informatie op de website 
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St. Vlooienmarkt stelt €100.000 beschikbaar 
 

De eerste vlooienmarkt van Bakkeveen was op de 

eerste zaterdag van juni 1989. In 2022 begint de 

markt aan haar 34e seizoen. Afgelopen 2 jaren 

waren de markten door corona-beperkingen wel 

kleiner, maar konden toch deels doorgaan. 

 

In beide corona jaren konden standhouders niet 

onaangekondigd komen: er diende een plek 

gereserveerd te worden. Omdat de stands verder 

uit elkaar stonden, was er in totaliteit minder plek. 

Hiermee, op dat “minder plek”, is in feite al wat 

voorgesorteerd op de nieuwbouwwijk die in 

Bakkeveen gepland is. Deze nieuwe wijk komt op 

een deel van het vlooienmarktterrein(weiland) dat 

recht tegenover het grote Dúndelle parkeerterrein 

ligt achter Aylvalân. Dit weiland wordt al bijna 20 

jaar door de markt gebruikt. Als in de loop van 

2022 of vanaf 2023 dit niet meer gebruikt kan 

worden, dan zal er ook een beperking van het 

aantal standhouders moeten zijn. En dat beperken 

kan maar op 1 manier: reserveren. Als organisatie 

kunnen we dan een maximum aantal standhouders 

instellen. Daarom gaan we door met het 

reserveringssysteem. Dit dankzij corona, het kan 

verkeren …. 

 

Bestuur 

De Vlooienmarkten zijn in 2012 zelfstandig 

geworden in een stichting. Daarvòòr was het een 

commissie vallende onder de voetbal-, gymnastiek- 

en volleybalvereniging. Het bestuur van de 

stichting heeft steeds bestaan uit Joop Nieuwdam, 

Mariëlle van Aalst, Wolter Nieuwland, Jeen Bouma 

en Jan van Dalen. Na het overlijden van Jeen is de 

ontstane vacature na een jaar opgevuld door Jacob 

de Vries. Hiermee is het bestuur weer compleet. 

 

Financieel 

Elk jaar keert de vlooienmarkt geld uit aan 

organisaties voor nieuwe activiteiten of om hun 

bestaande activiteiten gaande te houden. Dat is elk 

(normaal) jaar in de orde van € 10.000,-- . 

Daarnaast kunnen alle vrijwilligers van de markt op 

basis van het aantal gewerkte uren een jaarbedrag 

van € 16.000,-- verdelen over niet-commerciële 

organisaties naar hun eigen individuele keuze.  

Er resteert dan nog geld en het stichtingsbestuur 

ziet dat geld graag aan blijvende zaken besteed, 

waar veel mensen wat aan hebben.  

 

In 2020 is er voor €10.000,-- garant gestaan voor 

de aanleg van het kleine parkeerterrein aan het 

begin van de Mjûmster Wei. De gemeente wilde het 

terreintje niet meenemen in de herstrating van de 

Mjûmster Wei omdat het niet binnen de begroting 

paste. Achteraf bleek dat de renovatie van het 

parkeerterrein wel binnen de uiteindelijke kosten 

paste. Daarom heeft de vlooienmarkt niet hoeven 

betalen, maar door de toezegging is het werk wel 

mogelijk gemaakt. Bij enkele kleinere 

projecten/activiteiten is dit ook op dezelfde wijze 

gegaan: wel mede mogelijk gemaakt, maar minder 

of niets betaald. 

 

Besteding van de spaarpot 

Ondertussen heeft de vlooienmarkt een mooie 

spaarpot opgebouwd. Echter een te volle spaarpot 

is niet goed; het geld moet besteed worden. Ooit 

was het er het idee van een sporthal in Bakkeveen 

(rond het jaar 2016). Maar een dergelijk grote hal 

bleek moeilijk tot niet te exploiteren, we zullen het 

moeten blijven doen met de gymzaal aan de 

Mjûmster Wei.  

Daarom wil de vlooienmarkt 2 andere projecten 

ondersteunen dan wel mede mogelijk maken.    

1. De renovatie van de recreatieve fietspaden in 

de bossen tussen Bakkeveen en Wijnjewoude. 

Beide Plaatselijk Belangen en ondernemers zijn 

hier al vele jaren voor aan het ijveren. De 

fietspaden zijn ca 50 jaar oud en voldoen niet 

meer. De wil is er wel, maar niet elke partij 

komt met voldoende geld over de brug. 

Daarom wil St. Vlooienmarkt € 50.000,-- 

beschikbaar stellen voor dit renovatieproject. 

Een bijdrage, zodat nieuwe fietspaden weer 

minstens 50 jaar zonder onderhoud 

meekunnen. En dat de fietspaden 

beantwoorden aan de hedendaagse eisen, 

waarbij ook elektrische fietsen, scootmobielen 

en duofietsen er zonder ongelukken over 

kunnen. 

 

2. De herinrichting van de Brink staat al een paar 

jaar op het programma. Ook hier zijn de 

wensen groter dan het beschikbare geld. Hier 

wil St. Vlooienmarkt ook € 50.000,-- aan 

bijdragen. Een herinrichting met meer ruimte 

voor de toekomst, die Bakkeveen meer 

centrum geeft dan de huidige smalle straat 

schuin over de vaart. 

We hopen dat onze toezeggingen helpen om op 

korte termijn beide projecten uitgevoerd te krijgen.  

 

Wat ook het resultaten zijn: onze eerstvolgende 

vlooienmarkt staat gepland op zaterdag 2 april. We 

zien wel of het dan kan en mag. 

 

Namens het bestuur 

Joop Nieuwdam 

voorzitter  
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Natoer Nijs 

Januari 2022
 

Tot nu toe een vrij saaie maand, door het 

overwegend grijze en nevelige weertype.  

 

Misschien moet ik anders beginnen.  

 

Ondanks dit weer type toch wel de moeite waard 

om eens een flinke wandeling te maken. Door de 

vrij hoge temperaturen zijn vogels alweer erg 

actief in baltsgedrag en zang. Genoteerd o.a: Zang 

van Grote Lijster, Roodborst, Boomklever, 

Koolmees, Heggenmus, Groenling en natuurlijk 

spechten.  

In de Slotplaats hoorde en zag ik weer de 

Middelste Bonte Specht, Kleine Bonte Specht en 

Groene Specht, alle zeer actief met kloppen en 

achtervolgingsvluchten.  

De “zang” van Boomklever is niet van de lucht. 

Ook de zang (nauwelijks iets voorstellend en 

zomaar te missen) van de Appelvink, daar in het 

topje van die boom, is present.  

Ook planten komen alweer tevoorschijn met 

bladontplooiing. Verder vallen ook mossen en 

korstmossen op.  

We wachten nog maar even af. Misschien toch nog 

wel een wintertje. 

 

Waarnemingen   

 

Vogels 
• Let voorin de Slotplaats eens op de 

Appelvink. Op 16 januari zag ik er zes boven 

in een beuk in het “bosje van Knoop”. Zoals 

boven al vermeld, is de zang weinig opvallend. 

Let op een hard “ptick”. Ook de korte staart en 

vrij brede vleugels, alsmede de zeer forse 

snavel, zijn kenmerkend. 

 
Appelvink 

• Een Brilduiker bevindt zich al enige tijd op 

een dobbe op de Duurswouderheide. De soort 

wordt steeds schaarser, een fenomeen dat 

door de opwarming en daardoor veranderende 

trek, bij meer soorten opvalt. Tja, waarom zou 

je zo’n lange reis naar het zuiden maken, 

terwijl ook in je zomeromgeving nog genoeg te 

eten is? Het mannetje in prachtkleed is 

kenmerkend. Het vrouwtje en jong zijn veel 

minder opvallend. 

 
Brilduiker 

 

• Kruisbekken laten hier en daar hun zang 

alweer horen. Deze soort broedt zeer vroeg. 

• Opvallend weinig Goudhaantjes. Dit is 

momenteel ook landelijk het geval. Het 

Vuurgoudhaantje laat zich echter wel 

regelmatig zien. 

 

Paddenstoelen 
Hout- en schorszwammen zijn momenteel op dood 

hout te vinden. Op de onder vermelde site kunt u 

de soorten vinden. Kijk er eens naar. Bijgevoegd 

een foto van de berkenweer- schijnzwam omdat ie 

totaal niet lijkt op een zwam (net of er iets heeft 

gebrand). 

 

 
Berkenweerschijnzwam op berk 
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Mossen en Korstmossen 
Hier ook de opmerking: Kijk eens op de site. Er is 

nu veel te zien aan mossen, zoals Laddermos, 

Bekermossen, Haarmos enz. Let ook eens op 

boomstammen. Vooral Korstmossen zijn nu volop 

te vinden. Het goed op naam brengen, blijft echter 

een hele kunst… Een foto van Rood Bekermos is 

bijgevoegd (Heide Allardsoog). Deze droge heide 

herbergt meer soorten die op droge heidegrond 

voorkomen, zoals Open Rendiermos (foto) en 

meerdere soorten Bekermos. 

 

 
Rood Bekermos 

 

 
Open Rendiermos 

 

Tip: De waarnemingen kunnen online worden 

bekeken op de website: www.natuur-

bakkeveen.nl. Kies optie “links” en dan 

waarnemingen in Bakkeveen.  

Verder kunt u een kijkje nemen op 

www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op 

die site o.a. mededelingen en artikelen van onze 

vereniging.  

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst 

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

  

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Jaar van de Merel 
 

Elk jaar wordt er door Sovon vogelonderzoek 

Nederland, in samenwerking met de 

Vogelbescherming, een vogelsoort benoemd waar 

meer onderzoek naar wordt gedaan. 2022 is 

uitgeroepen tot Jaar van de Merel, en niet zonder 

reden. 

 
Iedereen kent de bekende zwarte Merel wel als 

tuinvogel in de achtertuin. Zo’n twee eeuwen 

geleden was de Merel een schuwe bosvogel die 

mondjesmaat in achtertuinen werd waargenomen. 

Het leek met deze transformatie de Merel voor de 

wind te gaan tot de eeuwwisseling. Vanaf 2016 is 

bijna een derde van de Nederlandse Merel 

populatie verdwenen. Deels zal het ‘Usutu-virus’ 

zijn slag hebben geslagen, maar de precieze 

oorzaken zijn niet bekend. Reden te meer om dit 

te onderzoeken, want eigenlijk weten we heel 

weinig van deze soort terwijl de Merel toch dicht 

bij ons leeft. 

 

U kunt bijdragen aan dit onderzoek! 

Deel van de het onderzoek is voedsel, want wat 

eet de Merel in onze tuinen? Om hieraan mee te 

doen kunt u uw tuin registreren op onderstaande 

website en wekelijks het aantal Merels doorgeven 

met de voedselbron waarvan gebruik wordt 

gemaakt. Dit levert een hoop nieuwe inzichten op 

over voedselkeuze en waar we kunnen helpen.  

 

Broedsucces 

In het voorjaar worden landelijk enkele 

Merelnesten gevolgd, maar dat is nog onvoldoende 

om helder uitspraken te doen over het 

broedsucces. Want hoeveel jongen worden er 

groot en hoeveel jongen vliegen er daadwerkelijk 

uit? Daarnaast kunnen er ook uitspraken gedaan 

worden of Merels succesvoller zijn in stedelijk of 

landelijk gebied of op welk bodemtype.  

Wellicht zegt het ook iets over de kwaliteit van 

onze leefomgeving en de mogelijkheden tot de 

vergroening hiervan.  

 

Hopelijk doet u mee! 

Uw tuin aanmelden en meer informatie kan 

gevonden worden op: www.jaarvandemerel.nl 

 

Sjouke Scholten – sjouke.scholten@sovon.nl

 

 

  

http://www.jaarvandemerel.nl/
mailto:sjouke.scholten@sovon.nl


 

37 

Uilen 
 

Uilen worden veelal afgeschilderd als mysterieuze, 

spookachtige maar wijze vogels. Niets is minder 

waar, vooral de mysterieuze levenswijze blijft een 

verborgen onderwerp. Bakkeveen is een groen en 

aantrekkelijk dorp met grote oppervlakte bos en 

ideale jaagterreinen voor uilen. Er is zelfs een 

buurtvereniging met een uil als logo. 

 

Bosuil 

Rond Bakkeveen worden al jaren uilen gezien en/of 

gehoord. Vooral de Bosuil is van november tot in 

maart te horen langs diverse bosranden rond het 

dorp of elders in de bossen. Deze vroege broeders 

kunnen in februari al op de eieren zitten, daarom 

zijn de vogels al vroeg in het najaar aan het 

baltsen.  

De volwassen vogels blijven vaak jaren achtereen 

in hetzelfde territorium zitten, waarbij de 

uitgevlogen jongen zich vaak settelen op enkele 

kilometers van hun geboorteplek.  

 

Maar weten we eigenlijk wel hoeveel paartjes 

Bosuilen er rond Bakkeveen zitten? Wat deze 

vogels eten in onze omgeving? Hoeveel jongen er 

volwassen worden?  

Mogelijk is zelfs het belang van ouder wordend bos 

en dood hout en het inrichten van het landschap 

hieraan te koppelen. 

 

Een Bosuil gehoord of verdere informatie? Geef het 

door op onderstaand adres.  

 
Bosuil (foto: waarneming.nl) 

 

Ransuilen 

Afgelopen jaren heeft in het centrum van 

Bakkeveen, meestal in een oud Kraaien- of 

Eksternest, een Ransuil gebroed. Deze uil met 

pluimoortjes leeft in het broedseizoen vaak erg 

verborgen en onder de radar.  

In de winterperiode (september – maart) komen 

de Ransuilen vaak samen op één plek, de 

roestplaats. Ransuilen in omstreken komen naar 

deze plek voor de veiligheid, warmte maar 

waarschijnlijk ook om te zoeken naar een nieuwe 

partner voor het voorjaar. Deze roestplaatsen 

geven ons een uitgelezen mogelijkheid om te 

onderzoeken hoe het met deze vogels gaat als het 

gaat om populatiegrootte. Roestplaatsen zijn 

doorgaans veelal te vinden in Coniferen, 

Klimopstruiken en andere dichte struiken. 

Braakballen en witte ‘krijtstrepen’ op de boomstam 

verraden de plek vaak.  

 

In de provincie Fryslân wordt al enkele jaren 

bijgehouden hoe het gaat met deze vogels op 

roestplaatsen. Dit jaar lijkt vooralsnog een somber 

jaar te worden door onder andere het 

voedselaanbod. Echter, op de Friese zandgronden 

zijn nog helemaal geen meldingen doorgekomen 

van deze mooie uilen. Mocht u een roestplaats 

weten, geef het door op onderstaand adres!  

 
Ransuil (foto: Claartje Slofstra) 

 

 

Voor zowel de Bosuil als Ransuil (of elke andere 

uil) ben ik op zoek naar waarnemingen om meer te 

kunnen zeggen over de populatiegrootte rond 

Bakkeveen eo. Ook onderzoek naar inhoud van 

nestkasten (Bosuil) of braakballen (Ransuil) kan 

erg helpen!  

 

Sjouke Scholten – sjouke.scholten@sovon.nl 

   
Wilt u lid worden van de Natuerferiening?  

Dat kan! Meld u aan via 

www.natuur-bakkeveen.nl/lidworden.php 

mailto:sjouke.scholten@sovon.nl
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Blauwtje voor Groen Manifest 
 

Het Groen Manifest van inwoners van 

Opsterland en onderschreven door 21 groene 

organisaties die in Opsterland actief zijn, is 

donderdag 3 februari aan de raadsleden van 

Opsterland aangeboden. Zij krijgen dit 

digitaal toegestuurd. Voor deze ietwat 

afstandelijke uitreiking is gekozen omdat de 

afgesproken overhandiging van het Manifest 

aan de burgemeester op 1 februari op het 

allerlaatste moment werd geweigerd. 

 

Wij zijn onaangenaam verrast dat de geplande 

overhandiging van het Manifest aan burgemeester 

Ellen van Selm op het allerlaatste moment werd 

afgezegd. Eerder, op 10 november 2021, ging de 

overhandiging ook al niet door vanwege corona. 

Daarna kwam de lockdown… 

 

De burgemeester liet maandagmiddag 31 januari 

per e-mail de boodschap versturen dat ze, staande 

boven de politieke partijen, niet net voor 

verkiezingen gelinkt wil worden aan uitspraken van 

of in de richting van een bepaalde politieke partij. 

Het zou te politiek zijn bij de nadering van de 

verkiezingen. Een verbazingwekkende 

argumentatie en ook feitelijk onjuist: Bij het 

opstellen en de afgesproken aanbieding van het 

manifest is geen enkele politieke partij betrokken 

geweest. 

 

Het is onbegrijpelijk en frustrerend dat dit initiatief 

van betrokken inwoners op deze manier een 

blauwtje liep bij een gemeentebestuur dat de 

mienskip zo graag uitdaagt zelf met ideeën en 

plannen te komen. Bij Wetterskip Fryslân waren 

we trouwens wel hartelijk welkom: Op 20 januari 

nam waterschaps-bestuurder Jan van Weperen het 

Groen Manifest in ontvangst. 

 

Groen Manifest 
Het Groen Manifest is gemaakt door zes trotse 

maar bezorgde inwoners van Opsterland (een van 

hen heeft namens de Natuerferiening meegedaan). 

Trots omdat we in een prachtige gemeente wonen 

met heel veel verschillende landschappen en heel 

mooie natuurgebieden. Maar we zijn ook bezorgd 

omdat het niet goed gaat met … het klimaat, de 

natuur, de biodiversiteit. 

  

Ook in onze gemeente zien we de verschraling van 

het landschap en de achteruitgang van de 

verscheidenheid aan planten en dieren. De 

dramatische afname van het aantal insecten en 

weidevogels is wellicht het bekendste en meest in 

het oog springende voorbeeld van deze 

ontwikkeling. Een ontwikkeling die duidt op een 

verstoorde balans in de natuur en van een te grote 

belasting van onze planeet.  

 

Dit klinkt nogal pessimistisch maar gelukkig 

kunnen we, als we dat echt willen, genoeg doen 

aan het herstel van gezonde leefgebieden voor 

planten en dieren. 

  

In het Manifest staan concrete punten die kunnen 

bijdragen aan de natuur en een betere 

leefomgeving voor mensen en dieren. Soms kan 

dat met simpele maatregelen. Soms zijn er 

moedige maatregelen nodig.  Maatregelen die in 

de afweging tussen kosten en baten rekening 

houden met langetermijneffecten voor klimaat en 

leefomgeving. Heel belangrijk is dat bij elk besluit 

wordt stilgestaan bij de impact ervan op de 

volgende generaties. 

 

Het Groen Manifest omvat een breed scala aan 

aanbevelingen. Wij hopen dat dit Manifest gebruikt 

gaat worden bij beleid en uitvoering op de weg 

naar een - in alle opzichten - werkelijk duurzame 

en ecologisch evenwichtige lokale samenleving. Wij 

hopen dat dit Manifest besproken wordt in de 

gemeenteraad.  

 

Een droom 
Tot slot: De opstellers en onderschrijvers van het 

Groen Manifest hebben allen een droom. Een 

droom die in ingelijste vorm ook aan de 

raadsfracties is gegeven.  

De volledige tekst van het manifest vindt u op 

onze website:  

www.natuur-bakkeveen.nl/groen_manifest  

 

In maart zal bij de basisschool OBS De Flecht in 

Lippenhuizen samen met de kinderen een 

meidoorn worden geplant met een bordje erbij met 

onze droom. Daar verheugen we ons 

allemaal op. 

 

21 organisaties hebben het Manifest 

onderschreven. De Natuerferiening heeft actief 

meegeschreven en meegedacht in de 

initiatiefgroep.

   

 

  

http://www.natuur-bakkeveen.nl/groen_manifest
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Nieuws uit de praktijk… 
 

Positieve Gezondheid in de 

huisartsenpraktijk. 

Samenwerken aan betekenisvolle zorg. 

Zo heet de cursus waar de medewerkers 

en huisartsen uit huisartsenpraktijk 

Bakkeveen momenteel aan mee doen.  

 

In Bakkeveen zijn jullie al gewend dat jullie 

gezondheid vanuit een breder perspectief wordt 

bekeken. Het project bloeizone Bakkeveen en de 

leefstijlconsulten van huisarts Brouwers zijn hier 

een onder deel van. In deze cursus leren we nog 

meer over gezondheid en dat het niet alleen om 

ziekte gaat, en wat je mankeert. Bij ziekte gaat 

vaak alle aandacht uit naar klachten en 

gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen 

oplossen. 

  

Positieve gezondheid is een beweging gestart 

door voormalig huisarts Machteld Huber die vanuit 

een bredere filosofie kijkt. In 2018 heeft zij een 

lezing hierover gegeven in Bakkeveen. Zij vertelde 

daar; “mensen hebben het in zich om zich aan te 

passen aan dingen die in hun leven veranderen en 

zijn in staat om een leven te leiden dat betekenis 

voor ze heeft.” Ook vertelde ze hoe het 

spinnenweb tot stand is gekomen.  

 

Als huisarts hebben wij geleerd om een diagnose 

te stellen en een behandeling te starten en de 

patiënt hierin te begeleiden. Echter een groot deel 

van de problemen, waarmee u het spreekuur 

bezoekt heeft geen medische oorzaak.  

 

Als huisartsen willen wij u graag helpen om tot een 

oplossing te komen. Nu leren we in de cursus 

Positieve Gezondheid om ander gesprek te 

voeren, waarin we vanuit de domeinen in het 

spinnenweb, meer als een coach gaan 

ondersteunen om jou als patiënt naar een betere 

gezondheid te leiden. 

  

Graag nodig ik u uit om eens dit andere gesprek 

met mij te voeren aan de hand van het 

spinnenweb.  

 

Huisarts Jon Brouwers 
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Sociaal Cultureel Werk

Zaalruimte Wil je als individu, groepering, 

vereniging etc. een bijeenkomst houden en heeft 

deze een sociaal/educatief karakter dan kan SCW-

Dúnhoeke deze activiteiten faciliteren. Voorop staat 

dat ons doel gehandhaafd blijft. Ook het 

bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en 

gespreksgroepen is een onderdeel van onze 

doelstelling. 

De zaal is voor deze 

activiteiten €7,50 per 

dagdeel beschikbaar. 

Informatie en 

reserveren: bel Jan van 

Dalen 06-51175883 of e-mail: 

janvd@bakkeveen.nl 
 

 

 

Activiteiten 
 

We kunnen weer wat, al zijn er natuurlijk nog 

beperkingen. Wel is duidelijk dat iedereen weer 

dolgraag bij elkaar komt en ervan geniet met wat 

meer mensen bijeen te kunnen komen. We zijn op 

de terugweg naar een meer normale samenleving, 

gelukkig. Er worden weer plannen gemaakt en veel 

activiteiten zijn weer opgestart. 

 

Bakkeveen behoort tot de voorlopers van 

bloeizone Friesland. Van daaruit wordt begin 

maart een driedaagse wielertour georganiseerd 

voor de subtop van het vrouwenwielrennen. De 

tweede dag, vrijdag 4 maart wordt verreden in 

buurt van Bakkeveen met de finish op de 

Mjûmsterwei. Omroep Friesland zal de hele dag 

live verslag doen. Aan Bakkeveen wordt gevraagd 

extra activiteiten te organiseren.  

 

Toevallig worden die dag ’s middags ook fittesten 

georganiseerd.  Het zal in ieder geval druk worden 

in Bakkeveen. Misschien kan de horeca een 

bloeizonelunch en -diner aanbieden of wat anders. 

Sportverenigingen, scholen kunnen ook plannen 

maken. Kortom werk aan de winkel en kansen voor 

Bakkeveen. Zo gauw er meer bekend is wordt dit 

gepubliceerd op de website van Bakkeveen. 

 

Natuurwandelen : de eerste keer dat er weer 

gewandeld mocht worden bestond de groep uit tien 

blije deelnemers. Er werd keurig op afstand 

gewandeld en erna kon staand op het terras van 

Dundelle een kopje koffie worden gedronken. 

Iedere dinsdag kan iedereen gratis deelnemen aan 

de begeleide wandeling. Je hoeft je niet op te 

geven, om half tien wordt bij Dundelle gestart. 

 

 

 

Filmhuis:  De aanmeldingen stromen binnen voor 

de film van 11 februari. Er mogen maar 30 

bezoekers in Dundelle die op 1.5 m. afstand  

kunnen genieten van een mooie film. Daarom 

heeft het team Filmhuis besloten een tweede 

voorstelling aan te bieden op zaterdagavond 12 

februari. Bij voldoende aanmeldingen gaat deze 

extra voorstelling door. Op dit moment ziet het er 

naar uit dat er tweemaal gedraaid gaat worden. 

Het beloven weer mooie avonden te worden. Ook 

de zondagmiddagvoorstelling 27 februari gaat 

door. Hiervoor wordt binnenkort de uitnodiging 

verstuurd. 

 

In Maart kan, zoals het er nu naar uitziet weer het 

filmweekend worden gehouden. Vrijdag, zaterdag 

en zondag 11 t/m 13 maart kunnen filmliefhebbers 

4 films zien. Minder kan ook natuurlijk. Ook 

hiervan krijgt u bericht via de mail. 

 

Fittesten: We kunnen weer!  4 en 5 maart wordt 

De Mande omgetoverd in een grote teststraat voor 

deelnemers aan de fittest. Voor aanmelden: zie 

pag 45. 

Hopelijk kunnen we naast de fittesten ook weer 

andere activiteiten aanbieden. 

 

Jeugdactiviteiten: Bloeizonekids, een werkgroep 

bestaande uit drie moeders, heeft samen met Code 

Hans gekeken naar mogelijkheden voor 

Bakkeveen. Nieuws hierover komt op de website. 

 

Er kan weer veel, maar nog lang niet alles wat we 

graag willen. Het weer opstarten van (H)eerlijk 

eten, een kookcursus, lezingen, workshops. 

Plannen genoeg !!!! 

Emy
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Bloeizone Zingeving 
Tips om je concentratie te verhogen voor een belangrijke klus 

 

1. Check géén social media of e-mail voor je 

begint. 

Alleen al het lezen van de onderwerpen van je 

mail, maakt dat je brein getriggerd raakt door 

stress of nieuwsgierigheid. En dat betekent dat 

je daarna hooguit 60% van je tijd effectief 

kunt benutten, omdat je er dan niet helemaal 

bij bent met je aandacht. 

 

2. Zet je telefoon op vliegtuigstand én leg 

deze buiten je zicht. 

Elk signaal van je telefoon maakt een beetje 

geluks hormoon aan. Ons primaire brein denkt 

'iemand heeft iets van mij nodig, ik ben 

belangrijk'. Dat maakt dat het soms verslavend 

is om meldingen op je mobiel te checken en 

dat dat soms niet stopbaar is. Veel mensen 

zijn altijd bereikbaar en waar hun aandacht 

naar toe gaat, wordt bepaald door de ander. 

Als je dit proces wilt stoppen, ook als je gaat 

lezen of studeren, neem dan het besluit om je 

telefoon vooraf op vliegtuigstand te zetten én 

om deze buiten je zicht te leggen. Anders is de 

kans enorm groot dat je elke keer dat je je 

telefoon ziet toch even checkt of er iets is dat 

je aandacht vraagt. Ons brein gaat sowieso 

dwalen als je je brein geen duidelijke opdracht 

geeft om ergens op je focussen. 

De tips komen van René Hogenes  

 

McDonalds open  - sportclubs dicht 
 

We leven in een vreemd land. Van alle kanten hoor 

je dat bewegen en gezond eten de kans op 

problemen, ziekenhuisopnames etc. vermindert 

maar als we in een gedeeltelijk lockdown zitten, 

gaan de sportclubs dicht en blijft Mc Donalds open, 

gaan zwembaden dicht en blijven slijterijen open.  

Een landelijke krant startte met ongeveer deze zin 

een groot artikel over het beleid van de overheid. 

Daarin wordt gezegd dat het enige wat de overheid 

op lange termijn kan doen om de gevolgen van 

een pandemie te verminderen preventie is.  

 

Makkelijk gezegd 

Bij ziekte krijg je medicijnen. Die medicijnen 

verhelpen vaak het ongemak, maar lossen het 

probleem niet op. Het oplossen van het probleem 

is ook niet altijd mogelijk. 

Maar wat wel mogelijk is: de algehele gezondheid 

van mensen bevorderen.  

Wat is gezondheid? Dat is meer dan het ontbreken 

van een ziekte. Het gaat om het welbevinden van 

mensen. Hoe zit je in je lijf? Hoe voel je je in je 

dorp of straat/ Heb je kontakten, groet je elkaar 

en maak je een praatje. 

  

Bloeizone Bakkeveen is meer dan een beperkte 

buikomvang. Leefstijl is meer dan gezond eten en 

bewegen. Het gaat er evenzeer om hoe jij je leven 

inricht, heb je de kans en de mogelijkheden om 

zelf keuzes te maken, hoe klein ook. Iedereen wil 

toch liefst zelf beslissen hoe zijn/haar leven er uit 

ziet (eigen regie). 

 

Bakkeveen is een actief dorp, er zijn veel 

verenigingen, er wordt veel georganiseerd. Veel 

inwoners zijn op een of andere manier vrijwilliger.  

Dat kan het bundelen van de Slûswachter zijn of 

coach van een pupillenteam van de voetbalclub. Zo 

zijn er talrijke voorbeelden te noemen. Daardoor 

voel je je betrokken bij andere mensen, betrokken 

bij het dorp waar je woont. De wereld wordt groter 

dan je huis en je baan. Ook dat bevordert je 

gezondheid! 

In het artikel in de krant waar ik het in het begin 

over heb staat ook het belang van de natuur. We 

leven in een prachtige omgeving, je loopt zo het 

bos in. Het is bewezen dat wandelen in de natuur 

stress vermindert. Je komt tot rust, komt mensen 

tegen en maakt een praatje en meestal kom je 

relaxt en vrolijker thuis. Als je besluit een 

wandelingetje te maken wil je genieten van de 

frisse lucht, de vogelgeluiden, de veranderingen in 

de natuur. Door geregeld in de natuur te zijn 

verbeter je je immuunsysteem en zijn de kansen 

om niet te ernstig ziek te worden van een 

coronabesmetting groter.  

 

Als bloeizone Bakkeveen willen we het welzijn 

van alle bewoners van Bakkeveen bevorderen. Dat 

doen we door fittesten aan te bieden, maar net zo 

goed met het filmhuis, de dorpstuin, (H)eerlijk 

eten, duurzaam Bakkeveen, Natuurwandelen. 

We staan altijd open voor nieuwe initiatieven voor 

en door het dorp. 

www.bakkeveen.nl/bloeizone

 

  



 

45 

Aanmelden Fittesten ! 

 

Begin maart en april organiseren we 2 weekenden 

met fittesten voor het Bloeizone project 

Bakkeveen. De fittesten van november 2021 en 

januari 2022 moesten helaas vanwege corona 

worden afgelast. 

 

We proberen de fittesten nu weer opnieuw op te 

starten. Als je je al eerder had aangemeld, helaas 

moet dat dan nog een keer vanwege de gewijzigde 

data. 

 

Voor nieuwe deelnemers geldt dat zij zich voor 

beide weekenden moeten aanmelden. 

Eerdere deelnemers kunnen zich voor één van de 

vier testdagen inschrijven (resultaten uit eerdere 

test wordt gebruikt als referentie). 

 

De fittesten vinden plaats op: 

• Vrijdag 4 maart van 16 tot 19 uur in De Mande 

• Zaterdag 5 maart vanaf 9:30 uur in De Mande 

• Vrijdag 1 april van 16 tot 19 uur in De Mande 

• Zaterdag 2 april vanaf 9:30 uur in De Mande 

Deelname aan de fittest is gratis. 

 

 

 

 

 

Uitleg Fittest 

De test is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar en 

bestaat uit de volgende onderdelen. Meting van: 

• Bloeddruk, 

• Lengte en gewicht, 

• BMI, vetpercentage, visceraal vet, 

buikomvang, spiermassa, 

• Zuurstof saturatie, hemoglobine, bloedglucose 

• Oog-Hand-coördinatie 

• Knijpkracht 

• Beenkracht 

• Uithoudingsvermogen (fietstest) 

 

Tot slot krijg je aan de hand van de resultaten van 

de test en de door jouw ingevulde vragenlijst een 

advies. De test duurt ongeveer een uur. 

 

Aanmelden voor de 

fittest kan via scannen 

van deze QR-code.  

Na aanmelding ontvang 

je een uitnodiging met 

hierop een tijdstip 

waarop je wordt 

verwacht voor de test. 

 

Mail: 

bloeizone@bakkeveen.nl 

  

https://www.bakkeveen.nl/bloeizone
https://www.bakkeveen.nl/bloeizone
mailto:bloeizone@bakkeveen.nl
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Doarpstún nieuws  
februari 2022 

 

Waren er in januari nog een paar mooie zonnige 

dagen, iets waar wij allemaal op zaten te wachten. 

Dan gaat, ook al is het nog vroeg in het jaar, het 

weer kriebelen en wil je weer in de tuin aan de 

slag. Nu ik dit schrijf is het weer nat en koud en 

weinig aanlokkelijk om naar buiten te gaan. 

 

Gelukkig trekt de natuur zich hier weinig van  

aan en ik zag de eerste krokus ook alweer bloeien 

in de tuin van de buurman. Als het weer het toelaat 

is het weer tijd om te snoeien in de tuin. Dat is wel 

een werkje waar je het warm van krijgt. Om jullie 

op weg te helpen volgen hier een aantal snoei tips. 

 

Snoeien  

De afgelopen 2 zaterdagochtenden was er een 

instuif workshop snoeien georganiseerd op 

volkstuincomplex De Twakamp. Belangstellenden 

konden her informatie en praktische instructies 

krijgen over het hoe en wat van het snoeien. Voor 

diegene die niet in de gelegenheid was om te 

komen, volgen hier de 10 regels voor het snoeien. 

De basisregels voor het snoeien zijn: 

1. Iedere plant zal zich proberen te 

vermeerderen, hetzij door zaad, uitlopers of 

afleggers. 

2. Behalve als de plant "slaapt" (rustperiode) 

stijgt de sapstroom naar de top van iedere 

twijg of zijscheut. De bovenste knop zal het 

eerst uitlopen.  

3. Door het wegnemen van het hout boven de 

knop gaat de sapstroom naar deze knop. Hoe 

dieper wij snoeien hoe sterker de reactie. 

4. Snoeien vertraagt de bloei, er dienen eerst 

weer scheuten gevormd te worden.   

5. Jonge scheuten zijn krachtiger, ze geven een 

grotere productiviteit.  

6. Het verminderen van het aantal scheuten 

vermindert het aantal bloemen, dus vruchten, 

maar verhoogt wel de kwaliteit. 

7. Het verschaffen van licht en lucht tot in het 

hart van de plant verhoogt de gezondheid. Dit 

geldt alleen als de plant van nature niet dicht 

is. 

8. Dood, ziek en beschadigd hout is nadelig voor 

de gezondheid van de plant. 

9. Takken die horizontaal groeien brengen meer 

bloemen dan verticaal groeiende takken. Deze 

takken dragen hierdoor ook meer vruchten.  

10. Snoeien berooft de plant voor een deel van de 

bladeren, dit dienen wij te compenseren door 

bemesting. Deze laatste regel is wel de 

belangrijkste omdat alle andere hiervan 

afhankelijk zijn. 

  

Deze tien regels zijn het uitgangspunt om tot een 

goed snoei resultaat te komen. 

 

Als je de regels kent is het wel van belang dat je 

weet waarom je gaat snoeien. Dit kunnen de 

volgende redenen zijn: 
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1. Om gezonde en sterke planten te behouden 

2. Om de kwaliteit van bloemen en vruchten te 

verbeteren. 

3. Om een vorm te behouden of te maken. 

4. Om de grootte binnen bepaalde grenzen te 

houden. 

5. Om de productie van bloemen en /of vruchten 

te verhogen. 

 

Geen boom of struik kan zijn taak goed verrichten 

als hij niet gezond is. Als je mooie bloemen en of 

vruchten wilt dan dient er evenwicht te zijn tussen 

nieuwe groei en bloei en vruchthout. Te veel groei 

gaat ten koste van de bloemen, dus vruchten, en 

te veel bloei gaat ten koste aan nieuwe groei. 

Zolang de plant jong is stopt hij alle energie in het 

uitbreiden van het wortelstel, de takken en stam. 

Hierop kunnen veel twijgen en scheuten ontstaan. 

Naarmate de plant ouder wordt ontstaan er steeds 

meer bloemknoppen. De groei neemt af totdat de 

groei op een bepaalde leeftijd geheel stopt. Dit is 

een normaal natuurlijk proces. 

 

Een tweede mogelijkheid is dat de groei eerder 

stopt door gebrek aan licht en voeding. Hierdoor 

loopt de aanmaak van voedsel door de bladeren 

terug. De remedie is hier om de licht inval in de 

plant te vergroten en/of bij te mesten. 

 

Er is ook nog een derde mogelijkheid van 

achteruitgang, namelijk te sterk snoeien, waarmee 

de plant van veel bladeren wordt beroofd. Snoeien 

op zich heeft een krachtige groei tot gevolg, maar 

dit dient wel ondersteund te worden door bij te 

mesten. 

 

En mocht je nu nog vragen hebben stel die dan 

gerust via de mail: 

doarpstunbakkefean@gmail.com 

 

Vaste klusdag van de Doarpstún 
De Doarpstún onderhoudt met een aantal 

vrijwilligers de beplanting bij de Dwarskamp, 

Merskekamp en de Aylvalân. Dit zijn de 

plantenvakken die als voorbeeld en inspiratie 

dienen voor het bloemrijker maken van de 

gemeentelijke beplanting en particuliere tuinen. 

Vanaf maart willen wij hier een vaste klusdag van 

maken en wel op iedere tweede zaterdag van de 

maand. Tussen 9 en 11 uur. Wij starten altijd op 

de hoek van de Merskekamp en de Dwarskamp.  

 

Op deze momenten willen wij hier het groen 

onderhouden en waar nodig op andere plaatsen in 

het dorp aandacht aan het groen geven. Het 

onderhoud staat onder leiding van ervaren 

groenmensen en die kunnen jullie hierbij antwoordt 

geven op al jullie tuinvragen en als het nodig is 

gaan ze gezamenlijk kijken in de tuin van de 

vragensteller.  

De Doarpstún hoopt met deze vaste klusdag 

voldoende gemotiveerde vrijwilligers te krijgen die 

het groen in Bakkeveen een warm hart toe dragen. 

 

Vervangen beplanting  

Kleasterkamp en Ecofeen 
Jullie hebben het vast wel gezien dat er aan de 

Kleasterkamp plekken zijn gespit. In deze vakken 

brengt de buurt samen met de Doarpstún nieuwe 

beplanting aan. Ook het Ecofeen krijgt nieuwe 

beplanting en zoals jullie vast wel is opgevallen dat 

de oude beplanting al is verwijderd en de 

opsluitbanden rond de vakken is hersteld.  

 

Op 12 februari gaat de Doarpstún samen met de 

bewoners de nieuwe beplanting aanbrengen. 

De voorbereidende werkzaamheden voor beide 

projecten is welwillend door de gemeente 

uitgevoerd en draagt ook bij in de kosten van de 

aanleg. 

 

Vogels in de tuin 
Er is niets leukers dan vogels in de tuin, want ze 

zorgen voor leven en het is een indicator dat je 

leefomgeving gevarieerd is en ook goed voor jou 

als mens om in te wonen. Als je vogels in de tuin 

wilt, moet je op drie dingen letten, ook wel de drie 

V’s genoemd. Voedsel, veiligheid en voortplanting.  

• Voedsel bestaat bijvoorbeeld uit bedragende 

struiken zoals krent en lijsterbes, maar ook uit 

een gezonde bodem waar veel organisch 

materiaal ligt en wormen te vinden zijn.  

• Voor veiligheid kun je denken aan struiken en 

hagen waar ze in kunnen schuilen. Meidoorn of 

vuurdoorn zijn extra geliefd vanwege hun 

doorns, want katten en andere dieren kunnen 

hier niet in komen.  

• De voortplanting kun je bespoedigen door 

nestkastjes op te hangen. Let op er zijn 

verschillende soorten voor verschillende vogels 

en je moet ze het liefst beschut ophangen 

wijzend richting het oosten.  

Meer informatie kun je vinden op 

www.vogelbescherming.nl 

 

In Bakkeveen zijn in het weekend van 29 en 30 

januari de tuinvogels geteld. De huismus was met 

266 stuks rijkelijk aanwezig maar ook de andere 

soorten gedijen goed in Bakkeveen. Kijk voor de 

aantallen op 

www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/ 

resultaten Vul hier de postcode van Bakkeveen in 

en bekijk het resultaat. 

 

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 

 

De Doarpstún

http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/%20resultaten
http://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/%20resultaten
mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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 Schaakcompetities weer voorzichtig van start... 
  

Na de wekenlange lockdown konden we gelukkig 

weer terecht in de Driehoek in Wijnjewoude om 

achter het schaakbord plaats te nemen. De 

competitieleider had de afgelopen weken wel 

gezorgd dat we onze schaakvaardigheden met ‘on-

line’ schaakavonden konden blijven oefenen maar 

digitaal schaken is toch anders dan een echte pot 

op de clubavond.  

 

Een aantal spelers moet helaas nog verstek laten 

gaan vanwege het niet hebben van een CTB (QR 

code) maar laten we hopen dat dat binnenkort ook 

verleden tijd is. Een van de leden van het eerste 

uur, Douwe Galama, heeft zijn lidmaatschap op 

moeten zeggen. Een geweldig trouwe speler die 

veel plezier beleefde aan dit koninklijke spel. De 

schaakclub is zeer erkentelijk voor zijn inzet en 

enthousiasme al deze jaren!  

 

Gelukkig heeft de schaakclub ook een paar jongere 

spelers mogen verwelkomen dit seizoen. 

 

Naast de interne competitie 

met meer dan 24 leden 

speelt schaakclub Bakkeveen 

met 4 teams in de Friese 

competitie. Ook hier beginnen de wedstrijden weer 

langzaam op gang te komen.  

 

Zo moest Bakkeveen 3 afgelopen woensdag thuis 

spelen tegen de Donger uit Dokkum. Waarschijnlijk 

hebben de Dokkumers nog steeds last van veel 

Corona want er kwam niemand opdagen: 4-0 voor 

Bakkeveen dus! Het heeft even tijd nodig om alles 

weer op de rails te krijgen. Laten we hopen dat we 

nu eindelijk door kunnen gaan en het seizoen 

gewoon kunnen afmaken. 

 

Meer informatie over de schaakclub, de 

wedstrijduitslagen en de stand in de competitie is 

te vinden op de website:  

www.schaakclub-bakkeveen.nl
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Vacature Nieuw-Allardsoog 

 

Vacature Gastheer/Gastvrouw bediening 

op prachtige locatie! 
 

Nieuw Allardsoog is dé locatie voor zakelijke 

bijeenkomsten in Noord Nederland. Het bedrijf ligt 

in een mooie omgeving grenzend aan prachtige 

natuurgebieden vlakbij Bakkeveen. Op het 

landgoed bevinden zich zalen voor meetings en 

evenementen, groepsaccommodaties met 

hotelkamers, en een restaurant. In ons restaurant 

ontvangen wij onze gasten voor ontbijt, lunch, 

borrels en diners. In de weekenden verblijven 

families en/of vriendengroepen in onze 

groepsaccommodaties. In ons restaurant werken 

we met veel biologische en gezonde producten, en 

ons vlees komt van eigen Galloway runderen die op 

het landgoed grazen. 

 

Je bent verantwoordelijk voor een gastvrij onthaal 

en leuke bediening van dranken en gerechten aan 

tafel of in de vorm van een buffet. Je 

werkzaamheden zijn divers en bestaan o.a. uit het 

verwelkomen van gasten, opnemen en serveren 

van dranken, mise en place in het restaurant, het 

gereed maken van vergaderbreaks en buffetten, 

opruimwerkzaamheden, en het voorbereiden van 

vergaderzalen voor de volgende bijeenkomst. 

 

Wat wij vragen: 

• Je bent gastvrij, service gericht en doet graag 

een stapje extra om verwachtingen van gasten 

te overtreffen. 

• Je hebt een representatieve uitstraling. 

• Je hebt oog voor detail, kwaliteit en hygiene. 

• Je hebt de capaciteiten in huis voor een baan in 

de horeca, ervaring is dus geen vereiste maar 

wel geliefd. 

• Je bent breed/flexibel inzetbaar, er is een 

afwisseling van avond en dag diensten. 

Gemiddeld ben je 3 van de 4 weekenden vrij! 

 

Wat wij bieden: 

• We bieden jou een leuke (bij)baan op een 

unieke locatie en in een gezellig en gedreven 

team.  

• Je hebt diversiteit in de werkzaamheden welke 

vaak overdag en/of 's avonds zijn en weinig in 

het weekend.  

• Het aantal uren is in overleg af te stemmen op 

jouw wensen.  

• We zijn een ambitieus bedrijf met een 

informele werksfeer.  

• Verder organiseren we jaarlijks een 

personeelsuitje en gezellige borrels als we iets 

te vieren hebben. 

 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan 

je CV en motivatiebrief naar  

mail@nieuw-allardsoog.nl met het 

onderwerp sollicitatie.  

Voor vragen kun je ons ook gerust bellen: 0516 - 

543888. 

Soort dienstverband: Parttime, Onbepaalde tijd 

www.nieuw-allardsoog.nl 
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Vacature Kinderdagopvang 
 

Wij zijn op zoek naar een collega in de dagopvang, 

buitenschoolse opvang en peuteropvang op onze 

locaties in Bakkeveen en Zevenhuizen. 

 

Werken bij een kleine organisatie heeft veel 

voordelen, o.a.: 

• Je kent alle kinderen en al je collega’s. 

• Je bent bij ons geen nummer, maar een 

collega. 

 

 

Wij vinden eigen 

initiatief en inbreng 

heel belangrijk. 

 

Wil je meer weten over onze organisatie, kijk dan 

op www.kovdebasis.nl 

 

Voor meer informatie kun je bellen met 0594 

631266 (Mannie Cazemier). 

Evt. sollicitatiebrieven met CV mogen 

naar: mail@kovdebasis.nl 

  

https://www.bakkeveen.nl/2021/06/gezellige-seizoen-afsluiting-kidsvilla/
http://www.kovdebasis.nl/
mailto:mail@kovdebasis.nl


 

51 

De Drie Provinciën 

Vacatures horeca en recreatie 
  

Als mooiste camping van Nederland zetten wij ons 

elke dag in om onze gasten te voorzien van een 

onvergetelijk verblijf. Ook met ons restaurant en 

het terras leveren we kwaliteit. Bij De Drie 

Provinciën zijn we ambitieus en willen we nog 

verder vooruit. Hoe gaan we dit doen? Hopelijk met 

jou aan boord! 

 

Wij zijn op zoek naar medewerkers Bediening 

en Schoonmaak voor deze lente en zomer. 

Stel jij je graag gastvrij, dienstbaar en 

flexibel op? Dan is De Drie Provinciën iets 

voor jou! 

 

Medewerkers bediening 
Gastheer/vrouw restaurant & terras 

2 tot 5 dagen in de week. Zowel parttime en 

fulltime is mogelijk deze lente en zomer. 

In deze functie ben je het visitekaartje; jij zorgt 

dat gasten zich welkom voelen. Je werk is 

afwisselend en sociaal; je ontvangt de gasten, 

neemt hun bestellingen op en serveert dranken en 

gerechten aan tafel. Ervaring in de horeca is fijn, 

maar niet noodzakelijk. 

Kom werken in een gezellig team én verdien iedere 

week een leuke fooi bovenop je loon. 

Wij bieden: 

• Een veelzijdige baan in de horeca in een team 

met leuke en gemotiveerde collega’s 

• Mogelijkheid om overdag en in de avond te 

werken met flexibele werktijden 

• Dienstverband vanaf 9 tot 38 uur per week 

• Een werkomgeving waar geen enkele dag 

hetzelfde is! 

Wij vragen: 

Je bent minimaal 16 jaar oud en hebt een gastvrije 

en servicegerichte instelling 

 

Solliciteer direct: Bel Ronald Boels op 0516-541201 

of stuur een email met je motivatie 

naar info@dedrieprovincien.nl 

  

 

 

 

Medewerker schoonmaak 

Voor onze prijswinnende camping zijn we op zoek 

naar een gedreven en enthousiaste medewerker 

schoonmaak. Jouw taak is de toiletgebouwen laten 

blinken als nieuw. Ideaal voor de ultieme 

gastbeleving. 

Onze gasten zijn volwassen kampeerders die 

gewend zijn om de camping netjes houden. 

 

We zijn winnaar van de verkiezing Camping van 

het Jaar, mede door het schone sanitair. Dus je 

werk wordt enorm gewaardeerd door de 

kampeerders. Je zal vaak complimentjes krijgen! 

 

Ben je een aanpakker en wil je 3 tot 5 dagen per 

week (3 uur per dag) werken? Solliciteer dan snel! 

Wij bieden: 

• Een zelfstandige baan in de recreatie; lekker 

buiten in vakantiesfeer 

• Mogelijkheid om overdag te werken van 12-15 

uur, ook in het weekeind 

• Voldoende (vaste) uren met een dienstverband 

vanaf 9 uur per week 

Solliciteer direct: Bel Ronald Boels op 0516-541201 

of stuur een email met je motivatie 

naar info@dedrieprovincien.nl 

 

  

http://www.dedrieprovincien.nl/
http://www.dedrieprovincien.nl/
https://dedrieprovincien.nl/restaurant/
mailto:info@dedrieprovincien.nl
https://dedrieprovincien.nl/camping/
mailto:info@dedrieprovincien.nl
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Februari 2022, nr. 2 
 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN  

Migratiepatronen 

 

Ik moest over dit onderwerp nadenken na 

ontvangst van een mailtje van Roel van der Meulen 

uit Zoetermeer.  

 

“I.v.m. met familieonderzoek zou ik graag de 

tijdschriften Ald Bakkefean willen inzien of 

ontvangen. Op de website zie ik dat er zes 

uitgaven zijn, maar misschien is dat maar een deel. 

Is er een plek waar ik de tijdschriften in kan zien? 

Maar, als het om zes uitgaven gaat kan ik ze beter 

kopen. 

Even wat achtergrondinformatie. Rond 1800 

woonden mijn voorouders (Melle Jans van der 

Meulen en Wietske Aises) in Bakkefean, wat maakt 

dat ik vooral geïnteresseerd ben in artikelen van 

1750 tot 1900.”  

 

Ik beantwoordde zijn vraag als volgt: 

“Er zijn inmiddels veertien nummers verschenen 

van Ald Bakkefean. Ze zijn allemaal in de 

Koninklijke Bibliotheek opgenomen. We verkopen 

de nummers nog steeds voor €6 per exemplaar. En 

moeten verzendkosten rekenen. Als U een aantal 

nummers wilt kopen, dan kunnen we wel een 

afspraak maken over een kostenreductie van 50%. 

Maar als U ze allemaal wilt hebben is het nog een 

heel pak om te verzenden.  

 

Ik heb nog even gekeken in de lijst van inwoners 

die rond 1890 graven reserveerden in de toen 

aangelegde begraafplaats. Daarbij was een 

landbouwer Sjoerd van der Meulen. In de 

bewonerslijst van 1928 staan drie van der 

Meulens: een J. van der Meulen (kaasmaker), een 

A. van der Meulen (arbeider), een Th. van der 

Meulen (bakker). Ook thans woont er nog een 

Jappie van der Meulen in Bakkeveen, zijn vader 

heette Cees van der Meulen en was timmerman.  

Zit daar nog familie van U bij?  Als U dat wenst kan 

ik wel in contact brengen met Jappie van der 

Meulen.” 

 

Naar aanleiding van die mailwisseling hadden we 

nog even telefonisch contact. In dat gesprek werd 

me duidelijk dat de heer Van der Meulen de 

geschiedenis van zijn familie wilde beschrijven, en 

dat hij in zijn onderzoek daarnaar ook de 

omstandigheden waaronder zijn voorouders 

leefden wilde betrekken. Hij zou zijn onderzoek 

beginnen in de Koninklijke Bibliotheek. We zullen 

nog wel van hem horen, want hij is ook wel bereid 

om een artikel over zijn familiegeschiedenis te 

schrijven. 

 

Ik werd weer eens met mijn neus op het feit 

gedrukt, dat migratie een proces is van alle tijden. 

Mensen trokken naar nieuw ontdekte werelden. 

Maar migratie was en is ook vaak een vlucht voor 

armoede, honger, geweld, onvrijheid. En migratie 

vindt niet alleen plaats over grote afstanden, 

tussen landen en werelddelen maar ook over korte 

afstanden, van platteland naar stad. 

Ik schrijf over dit onderwerp, om te laten zien dat 

ook nieuwkomers een bijdrage geleverd hebben en 
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nog leveren aan de vitaliteit van een dorp als 

Bakkeveen, maar ook om wat verweer te bieden 

tegen de opstelling van sommige politieke partijen, 

die het samenleven in de eigen groep idealiseren, 

en die angst oproepen voor mensen met een 

andere culturele of etnische achtergronden.   

 

Belangrijke bewegingen vanaf de zestiende eeuw is 

de trek van Europeanen naar Afrika, Indië, Amerika 

als stap in het kolonisatieproces vanuit Europese 

landen. Ook waren er vanaf die tijd 

vluchtelingenstromen vanuit Zuid Europa en later 

ook uit Oost Europa van protestanten en joden 

naar Nederland, het land dat godsdienstvrijheid 

beloofde. Vanaf de negentiende eeuw kwam binnen 

Nederland opnieuw een stroom op gang van 

mensen die van het platteland naar de stad 

trokken op zoek naar een beter bestaan. Het 

industrialisatieproces dat in en rond de grote 

steden op gang kwam vormde daarvoor de motor.  

 

Wat zien van al die bewegingen terug in 

Bakkeveen? 

         

Bakkeveen ontstond als een grensdorp tussen 

Groningen, Friesland en Drenthe, het werd door de 

aanleg van de vaart en van de sluis een 

halteplaats, waar na de turfontginning, behalve de 

landbouw, verschillende vormen van 

dienstverlening ontwikkeld werden. Langs 

Bakkeveen reisden al vroeg hannekemaaiers, die in 

oogsttijd vanuit Duitsland naar Nederland trokken. 

Eind negentiende eeuw kwam de beweging in de 

andere richting op gang: veel inwoners van 

Bakkeveen hadden behalve de opbrengst uit hun 

eigen kleine boerenbedrijfjes andere 

inkomstenbronnen nodig en werkten kortere of 

langere periode in Duitsland. De ontginningen in 

het Mandeveld en de Biskop leidde tot een groei 

van de bevolking van Bakkeveen, waaronder ook 

gezinnen uit de omgeving Hoogland. 

 

Bakkeveen werd in de dertiger jaren door het werk 

van volkshogeschool Allardsoog het centrum van 

een op educatie en volkontwikkeling gerichte 

cultuur. Op verschillende manieren droegen de 

pioniers van die beweging bij aan versterking en 

instandhouding van een plattelandscultuur: het 

versterken van het gemeenschapsleven, 

ondersteuning van 

plattelandsjongerenorganisaties, de oprichting van 

culturele raden, de organisatie van recreatieve 

activiteiten voor kinderen en volwassenen, sport- 

en spelweken voor kinderen in de vakantie. Ze 

droegen ook bij aan het verkleinen van de afstand 

tussen lokaal bestuur en dorp, aan het 

moderniseren van de bestuursvorm van de 

Vereniging voor Plaatselijk Belang in de zestiger 

jaren, de oprichting van muziekscholen en culturele 

raden, van waaruit in de periode na de oorlog 

actief gewerkt werd aan het overwinnen van door 

de oorlog ontstane tegenstellingen. In die 

stimulerende omgeving kwam in Bakkeveen – veel 

vroeger dan elders in Friesland - samenwerking en 

integratie van christelijke en algemene 

jongerenwerk tot stand. 

   

Ook andere initiatieven droegen eraan bij dat het 

dorp Bakkeveen veranderde. Vanuit een 

traditionele bakkerij in Bakkeveen ontwikkelde de 
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We proberen dinsdagmiddag  

22 februari onze historische foto-

besprekingen weer op te starten. Dit 

afhankelijk van de corona 

omstandigheden. 

 

Dúnhoeke, 13:30 – 15:30 uur 

Toegang gratis. 

familie Van der Velde in de jaren na de oorlog een 

modern distributiebedrijf in voedingsartikelen, waar 

nieuwe functies ontstonden en waarvoor 

medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden 

moesten verwerven. Het begon met ijs maken, ijs 

verkopen en het creëren van een netwerk van 

ijsverkopers, en al heel vroeg werden allerlei 

administratieve processen geautomatiseerd. Toen 

in 2000 het bedrijf werd overgenomen door Sligro 

en het naar Drachten verhuisde, werd het terrein 

waarop het bedrijf gevestigd was heringericht met 

woningen, waardoor de bevolkingssamenstelling 

nog gevarieerder werd. 

 

In de jaren zestig begon zich een ontwikkeling af te 

tekenen met de recreatie. Verblijfsmogelijkheden 

en dienstverlening bieden aan recreanten werd een 

belangrijke functie. De oprichting van de Stichting 

“Camping ’t Hout” in 1957 door de gemeente was 

een vroeg initiatief. Maar ook eigenaren van 

boerderijen speelde in op de behoefte aan 

kampeervoorzieningen en andere vormen van 

verblijf. Een zwembad verving de oude speelvijver 

in 1968. Bakkeveen telt nu zomers duizenden 

inwoners meer dan in de winter. 

 

Ondanks al die veranderingen blijven in Bakkeveen 

een aantal traditionele kenmerken van een 

dorpssamenleving behouden. Buurtschappen zijn 

buurtverenigingen geworden. Bestaande 

verenigingen en initiatieven krijgen steun vanuit de 

bevolking. Inwoners uit alle richtingen en van 

verschillende herkomst werken met elkaar samen 

om de voortgang van activiteiten mogelijk te 

maken. Dat geldt voor Bloeizone activiteiten, voor 

de Doarpstún, voor verduurzaming van de 

energievoorziening, voor evenementen als 

Fietsdriedaagsen, Kerstwandelingen, Dodofestivals, 

voor de plaatsing van de feestlichting rond de 

jaarwisseling, en voor het werken van een 

himmelploeg. 

  

Ik maak het nog even persoonlijk 

Zowel van vaders- als van moederszijde ben ik 

afkomstig uit traditionele katholieke dorpen rond 

Leiden, resp. Roelofarendsveen en Noordwijk 

Binnen. De crisis van de jaren dertig maakte dat 

mijn moeder vanaf haar dertiende verjaardag in 

huishoudelijk dienst ging werken bij een familielid 

– een slager - in Den Haag. Mijn vader ging na zijn 

lagere schoolperiode aan het werk in de tuinderij 

van zijn vader. Hij ging een tuinbouwcursus 

volgen, ’s avonds op de fiets met een vriend naar 

Leiden naar de avondschool. Door mensen uit zijn 

omgeving werden ze uitgescholden voor luilakken. 

 

Van de angst waarmee ik opgroeide voor alle 

gevaren van de grote stad, wist ik me pas te 

bevrijden, toen ik in Leiden studeerde en 

zelfstandig ging wonen. Na mijn scheikundestudie 

ging ik vijftig jaar geleden werken op de 

volkshogeschool Allardsoog, waar ik vooral leerde 

van de contacten met mensen van allerlei 

verschillende achtergronden. Ik heb daarna in 

verschillende functies gewerkt binnen het Ministerie 

van Justitie. Ik heb wel voor Justitie in andere 

landen en internationale samenwerkingsverbanden 

mogen werken, maar kon toch in Bakkeveen 

blijven wonen, waar we een mooi plekje vonden.  

 

Ik geniet van het leven in deze omgeving, zoek en 

vind af en toe activiteiten, waardoor ik met de 

omgeving en de mensen, waarmee ik leef wat 

meer vertrouwd en raak. Ik geniet ook de 

waardering, die dat soms oplevert. Je hoeft niet in 

Bakkeveen geboren te zijn, om van dit dorp te 

houden. 

 

Fred Hoogenboom           

 

  

Historische rubriek: vervolg 
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Nieuwe overnames door Louwsma Bedrijven Groep 
 

De Louwsma Bedrijven Groep (LB groep), 

gevestigd te Bakkeveen, heeft nieuwe 

bedrijfsovernames afgerond. Eind vorig jaar zijn 2 

nieuwe fysiopraktijken toegevoegd aan Mea Fysio, 

een keten van fysiotherapiepraktijken in 

Nederland. Het gaat om Fysio Compleet in 

Groningen en het patiëntenbestand van Fysio 

Aldlan in Leeuwarden. Verder is per 1 januari door 

de LB Groep het bedrijf Pharmatech Consultancy & 

Training in Hoevelaken overgenomen. Pharmatech 

richt zich op training, opleiding en consultancy in 

de farmaceutische wereld. 

 

De overnames in de fysiotherapie zijn in lijn met de 

uitbreidingsplannen van Mea Fysio. Mea Fysio zal 

de komende jaren naar verwachting verder 

groeien. Dit met name in de hoofdsteden in het 

noorden van het land: Assen, Groningen en 

Leeuwarden.  

Pharmatech is gespecialiseerd in het geven van 

advies, het vervullen van interim functies, het 

uitvoeren van audits en het verzorgen van 

opleidingen en trainingen bij producenten en 

distributeurs van geneesmiddelen. Het bedrijf 

bestaat ruim 25 jaar en heeft een sterke positie en 

reputatie opgebouwd in de farmaceutische 

branche. De oprichters en inmiddels voormalige 

eigenaren, Gabrielle Pinners en Simon 

Arnoldussen, blijven de komende jaren actief 

binnen het management van Pharmatech. 

 

Over overname Pharmatech 

Sieb Louwsma, eigenaar en algemeen directeur 

van de LB Groep,  over de overname van 

Pharmatech: “Zowel Pharmatech als de LB groep 

zijn familiebedrijven. Al bij het eerste gesprek was 

er mede hierdoor een klik. Pharmatech is al 

jarenlang een gezond bedrijf met oog voor de 

kwaliteit van de dienstverlening, heeft stevige 

ambities en ziet binnen de farmaceutische sector 

volop nieuwe kansen. Die gaan we de komende 

jaren verder invullen”. Voor de klanten en relaties 

van Pharmatech heeft de overname geen gevolgen. 

Het bedrijf blijft op de markt onder haar eigen 

merknaam opereren. Binnen de LB Groep gaat 

Pharmatech deel uit maken van de divisie Training, 

Opleiding en Consultancy. Tot deze divisie behoren 

verder onder meer Stavoor en KPC Groep.  

 

Uitbreiding bedrijvenportfolio 

Sieb Louwsma over de gerealiseerde uitbreiding 

van het bedrijvenportfolio. “We hebben qua 

overnames in 2020 en de eerste helft van 2021 

even een pas op de plaats gemaakt. Dit om te 

bekijken wat de effecten van de coronacrisis op 

onze bedrijven zouden zijn. Medio 2021 hebben we 

besloten weer de markt op te gaan voor 

overnames. Met name de afgelopen periode zijn er 

bedrijven beschikbaar gekomen die voor de 

langere termijn precies binnen onze strategie 

passen. In de loop van 2022 gaan mogelijk nieuwe 

overnames volgen door de LB Groep.” 

 

Over de LB Groep 

De LB Groep is een familiebedrijf met Friese 

wortels en is gaandeweg uitgegroeid tot een 

holding van inmiddels 18 bedrijven die veelal 

landelijk opereren. De LB Groep-bedrijven zijn 

dienstverleners met een eigen specialisme en 

specifiek werkterrein. Ieder bedrijf draagt op zijn 

manier bij aan de economie en samenleving door 

waarde toe te voegen aan werken, (re)ïntegreren, 

leren, participeren en vitaliseren van mensen.  

 

Meer informatie over de LB Groep is te vinden op  

www.lbgroep.nl  

 

 

  

https://www.meafysio.nl/
https://www.pharmatech.nl/
http://www.lbgroep.nl/
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Oliebollen actie 

Rectificatie betreffende sponsoren 

 

Het bestuur van de voetbalvereniging Bakkeveen wil iedereen bedanken, die eind december weer onze 

oliebollen hebben gekocht. 

Alle bedrijven die de voetbalvereniging hierbij ondersteunen door sponsoring van producten zijn we 

hiervoor uiterst dankbaar. 

VHC ActiFood, Oosterwolde >www.actifood.nl            Ondersteunende materialen en goederen 

Oliehoorn, Zwaag (Hoorn) > www.oliehoorn.nl                Levering van de bakolie 

LEVO, Franeker  >     www.levo.nl              Levering van de bakolie 

Poiesz Bakkeveen >    www.poiesz-supermarkten.nl Voor de standplaats op het voorterrein. 

Evenementenservice Blaauw, Appelscha >   www.evenementenserviceblaauw.nl/ 

Ter beschikking stellen van de verkoopwagen 

Hoogpak Drachten  >  www.hoogpak.nl  Ondersteunende materialen en goederen 

 
 

 

Alle medewerkers bedankt voor uw inzet en ondersteuning! 

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 

 

http://www.actifood.nl/
http://www.oliehoorn.nl/
http://www.levo.nl/
http://www.poiesz-supermarkten.nl/
http://www.evenementenserviceblaauw.nl/
http://www.hoogpak.nl/
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Kerkdiensten It Keningsfjild 
Datum Tijd Voorganger Toelichting Locatie 

Zondag 6 febr 9:30 Ds. P. Pit, Drachten  De Mande 

Zondag 13 febr 9:30 Ds. J.N. Jurjens, Drachten  St. Piter 

Zondag 20 febr 9:30 Ds. M. Klomp, Marum  St. Piter 

Zondag 27 febr 9:30 Ds. Van Olffen, Menaam  De Mande 

De diensten zijn ook te volgen via onze website www.itkeningsfjild.nl 
 

Untdek it plesier fan meielkoar 

muzyk meitsje! 
 

Heb je altijd al eens een blaas- of 

slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt 

samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je 

kans! 

 

Op zaterdag 26 maart 2022 start Nij Talint Orkest 

Opsterland, een superleuk muziekproject voor 

volwassenen. In Nij Talint Orkest Opsterland 

werken de muziekverenigingen van Gorredijk, 

Jonkerslân, Tijnje, Ureterp, 

Beetsterzwaag en Bakkeveen samen. 

We willen je graag laten ervaren hoe 

fantastisch het is om samen muziek te 

maken. De organisatie en inspirerende 

begeleiding is in handen van Guus 

Pieksma en Annewiep Bloem. 

 

Om mee te kunnen doen hoef je geen 

muzikale ervaring te hebben of noten te 

kunnen lezen. De repetities duren twee 

uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is er 

een pauze en belangrijk: het plezier staat 

voorop.  

 

Dochsto mei? 

Dan zorgen wij voor een lessenaar en 

een instrument. Misschien weet je al welk 

instrument je zou willen hebben en 

anders zoek je ter plekke eentje uit. 

Verder krijg je een complete lesmap. 

Meer dan 700 Nij Talint Orkest 

muzikanten gingen je voor en ontdekten 

een geweldige nieuwe hobby! 

 

Startdatum: zaterdag 26 maart 2022 

Vervolg:  iedere week op de 

                       zaterdagmiddag 

Tijd:  13.30 – 15.30 uur 

Locatie: MFC De Bining in Hemrik 

Kosten:  € 125,- 

 

Voor aanmelden, vragen en informatie 

kun je terecht bij: 

Annewiep Bloem, telefoon 06-11641742 

of mail naar nijtalintorkest@gmail.com. 

 

Kijk ook eens op 

www.facebook.com/nijtalintorkest/ of 

www.nijtalintorkest.nl. 

https://www.facebook.com/nijtalintorkest/
http://www.nijtalintorkest.nl/
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes

 

Zaalruimte nodig? 
Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast 

Dúndelle). Zie pagina 43 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

 

Pedicure Mientje is gestopt 
 

Sinds begin 2022 ben ik gestopt met mijn 

pedicurepraktijk. Ik dank hierbij alle cliënten dat 

ik jullie heb mogen helpen en voor het gestelde 

vertrouwen. 

 

Mientje Stoelwinder 

 

Jongerenwerk Code Hans gaat meningen 

verzamelen over het belang van jeugdsozen in 

de dorpen. Zijn jeugdsozen in dorpshuizen en 

multifunctionele centra nog in trek of regelen 

jongeren met keten, caravans en activiteiten zelf 

voldoende vertier? Laat van je horen!  

 

Op www.denkmeemethans.nl hebben we een 

enquête online staan.  

We organiseren ook een serie inloopavonden; op 

donderdag 3 maart om 19:30 uur in 

Dúnhoeke. I.v.m. de corona-maatregelen is 

aanmelden nodig via rob@codehans.nl. 

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  
 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is vanaf 

februari als volgt geopend: 

• Februari: zaterdagochtend 12 

• Maart: alle zaterdagochtenden 

• April: alle zaterdagochtenden 

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). 

http://www.denkmeemethans.nl/
mailto:rob@codehans.nl
http://www.dewylderoas.nl/
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Veiligheid & Gezondheid 

Noodgevallen:  

Alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  

 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

apotheekhoudend 

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

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

541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl 

 

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor 

spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende 

ochtend 8 uur en in de weekenden en op 

feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: 

op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te 

Drachten. 

 

AED’s 

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen 

AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de 

supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle, 

Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging, 

Mandefjild 9 (Broeders) en de huisarts.  

En elk uur van het jaar voor personen die een 

toegangscode hebben: Weverswal 3 

(kapsalon Greatz Hair). 

 

Tandheelkundig centrum Bakkeveen 

Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 

www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl 

Behandeling volgens afspraak 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag. Wij 

nemen nieuwe patiënten aan. 

 

Fysiotherapie Goren 

Ook manuele therapie en diverse specialisaties.  

Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 

www.fysiotherapiegoren.nl  

 

Gebiedsteam 

Voor advies en ondersteuning bij opvoeden en 

opgroeien, naar school gaan, leven met een 

beperking, ouders worden en zelfstandig blijven 

wonen, maatschappelijk werk en budgetadvies 

kunt u bij het Gebiedsteam terecht: (0512) 386 

222 (ma-vr. 09.00 – 12.30 uur) of 

gebiedsteam@opsterland.nl 

 

Dorpssteunpunt.  

• U kunt een beroep doen op het 
Dorpssteunpunt bij de volgende vrijwilligers: 
Roelie Dijk 0516 541454 / Neeltje Haisma 
0516 541318 / Jelly Hoekstra 541 836 
dorpssteunpunt@bakkeveen.nl 

Dorpsagent: 
Oebele Dijk     Email: oebele.dijk@politie.nl 

Tel.: 0900 8844 

Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de 

categorie “voorzieningen”. 

Slûswachter 

Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe 

teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur 

even een email naar info@bakkeveen.nl  

Ca 800 digitale abonnees.  

 

Het “De Slûswachter” team 

Functie Naam Telefoon 

Administratie Wilma Kolk 542073 

Drukwerk Jan de Groot 541828 

Redactie Jan van Dalen 0651175883 

   

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen 

voor aanleveren van kopij, bundelen en 

verspreiding 

 

 

Kopij inleveren 

Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of 

info@bakkeveen.nl  

Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de 

voorgaande maand (soms wat eerder, zie agenda 

op www.bakkeveen.nl). Kopij is doorgaans gratis, 

ook voor ondernemers, voorzover in dit blad 

geadverteerd wordt. 

Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in 

de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. 

 

Oplage  

890 papieren exemplaren, verspreiding in heel 

Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De 

digitale Slûswachter wordt publiek via 

www.bakkeveen.nl verspreid, en via email naar 

derden gezonden. 

 

Publicatie 

Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) 

op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. 

Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde)  

€ 270,-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato 

goedkoper.  

Bankrek. NL 69 RABO 0363 9321 43  

 

Internet Bakkeveen Online 

www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen 

onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij 

in beide media opgenomen.  

De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend.  

 

Klachten, meldingen storingen aan de 

gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail 

meldingen@opsterland.nl 

 

Praktijk voor klassieke Acupunctuur 

W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van 

Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 06-49642014  

 

Dierenartsen 

Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema, 

Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 

0594-641600 Spreekuur: volgens afspraak. 

http://www.jehuisarts.nl/
http://www.fysiotherapiegoren.nl/
mailto:info@bakkeveen.nl


 

60 

  

 

Bestel nu online via  

 

www.snackbar-dekolk.nl 

ook voor afhalen! 

 

Openingstijden elke dag: 

11 – 20 uur 


