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Jaargang 14 nr. 3 

       Maart 2022 

 

 De Bloeizone Fryslân Tour kwam op vrijdag 4 maart 

3x door Bakkeveen. De finish was nabij Dúndelle.  
 

Op de foto de 2e doorkomst op kruising Weverswâl / Mjûmsterwei. 
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De Slûswachter 

 

Corona is zo ongeveer vergeten: er zijn en worden 

nog mensen besmet met de Omikron variant, maar 

dat geeft veelal “milde klachten”. Bijna alles mag 

en kan weer.  

 

We worden met een nieuwe zorg geconfronteerd: 

oorlog in Europa. Rusland is Oekraïne na paar 

maanden van dreiging binnengevallen. Hoe veilig 

zijn we en hoe kunnen we de Oekrainers helpen?  

En in Nederland: prijzen stijgen snel, vooral die 

van energie. Aardgas en elektriciteit zijn vrijwel 

onbetaalbaar geworden. Gelukkig de zomer in …. 

 

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 

Op de pagina’s 41 t/m 49 geven de 8 politieke 

partijen van Opsterland aan wat ze van plan zijn 

met Bakkeveen. 

Jan van Dalen

  

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

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

Wo 9 mrt Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur. --- 

Vr 11, Za 12, Zo 13 mrt Filmhuis: Filmweekend.  Locatie: Dúndelle 29 

Za 12 mrt Doarpstún. Klusochtend.  9 uur, hoek Merskekamp/Dwarskamp 33 

Zo 13 mrt Oer-beleving op een historische plek.  Slotplaats, 10 uur 53 

Di 15 mrt Gezond Natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur.  Elke dinsdagochtend ! 29 

Wo 16 mrt Gemeenteraadsverkiezingen. Dúnhoeke, 7:30 – 21:00 uur 41 t/m 49 

Wo 16 mrt Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 54 

Wo 16 mrt Workshop “Kracht van je bekken”. 1e van serie van 6. 26 

Do 17 mrt Vrouwen van Nu: Jaap Klimstra met zijn verhalenkoffer. Dúndelle, 19:45 uur 19 

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

Vr 25 mrt AtelierNatoer: Weekend Land art & beeldhouwen --- 

Zo 27 mrt Begin Zomertijd. Klok 1 uur vooruit zetten. --- 

Zo 27 mrt Tennis: Open dag en start seizoen.  Tenniscomplex, 11 uur 23 

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

Di 29 mrt Oude foto’s bekijken en beoordelen. Dúnhoeke, 13:30 uur 51 

Di 29 mrt Volkstuin ver. De Twakamp: Ledenvergadering. It Ankerplak, 20 uur --- 

Wo 30 mrt Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 54 

Do 31 mrt Laatste dag inzenden kopij Slûswachter --- 

Vr 1, Za 2 apr Fittesten van Bloeizone. De Mande, 16 resp. 9:30 uur 30 

Za 2 apr Vlooienmarkt. 7-13 uur 54 

Di 5 apr Zonnebloem diner. De Wier, Ureterp 17:30 uur.  Tijdig aanmelden ! 25 

Di 5 apr Plaatselijk Belang Bakkeveen: Algemene ledenvergadering 7 

Wo 6 apr Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke  22 

Wo 6 apr De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 16:45 uur 31 

Wo 6 apr Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur. --- 

Vr 8 apr Herdenking Monument Allardsoog. 13:30 uur 15 

Za 9 apr Doarpstún. Klusochtend.  9 uur, hoek Merskekamp/Dwarskamp 33 

Ma 11 apr De Laatste Eer. Algemene ledenvergadering, Dúndelle, 20 uur. 21 

Wo 13 apr Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 54 

Wo 13 apr Soos 55+. Kleintje Cabaret. Dúndelle, 14 uur 14 

Vr 15 apr Filmhuis: maandfilm. Dúndelle, 20 uur 29 

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 

Ook in Bakkeveen zullen velen in gedachten bij 

Oekraïne zijn, waar op dit moment een invasie 

door Poetin gaande is. Koester onze vrijheid! Dat is 

in Europa niet voor iedereen weggelegd. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 

WIJ kunnen onze gemeenteraadsleden wél in 

vrijheid kiezen. Nu we met de neus op de feiten 

worden gedrukt van wat er in Oekraïne gebeurt, 

zien we hoe belangrijk dat is. Omdat onze politieke 

avond door Corona maatregelen is vervallen, 

presenteren de politieke partijen zich 

verderop in deze Slûswachter. Maak gebruik 

van uw stemrecht.  

 

Goed nieuws en voortgang bouwplan 

Aylvalân 

Op 3 maart zijn het PB bestuur en Maarten Uithol 

van de woonwerkgroep naar het gemeentehuis 

geweest om te praten over de realisering van de 

nieuwbouw Aylvalân. Vanuit de provincie is bericht 

gekomen dat het stikstofprobleem geen beletsel 

meer is voor de voortgang van dit project. 

Opkopen van stikstofrechten is ook niet meer aan 

de orde, dit is binnen de provincie geregeld. 

Hiermee is het uitvoerbaar. 

 

Nu wordt het project verder in gang gezet; 

bestemmingsplan voorbereiden, geluids-, 

archeologie onderzoeken etc. Als dat allemaal klaar 

is, gaan de inspraakprocedures lopen. Ze werken 

er naar toe dat het plan ter inzage ligt, voordat de 

nieuwe omgevingswet in werking treedt. De 

projectleider vanuit de gemeente is inmiddels ook 

bekend. 

 

Het indelingsplan moet nog een definitieve vorm 

krijgen en borduurt voort op de tekeningen die de 

laatste keer in Dúndelle op tafel lagen. Daar 

hebben inwoners, die daar aanwezig waren, over 

mee kunnen praten. De prijzen zullen inmiddels 

fors hoger liggen. Dat zal jullie niet raar in de oren 

klinken met het oog op de huidige huizenmarkt. PB 

heeft voortdurend druk uitgeoefend op de 

gemeente om op te schieten. Jammer dat het zo 

lang geduurd heeft, vooral de kleine beurs is daar 

de dupe van.  

 

Om opnieuw te inventariseren aan wat voor 

woningen behoefte is, hebben diegene die op de 

lijst van belangstellenden stonden bericht 

gekregen om zich opnieuw te melden. Mochten er 

nog meer belangstellenden zijn, dan kunnen 

ze zich nu nog aanmelden bij de 

woonwerkgroep via het mailadres 

wonenbakkeveen@gmail.com. 

 

Renovatie De Brink 

Destijds is iedereen uitgenodigd om mee te doen 

in een werkgroep renovatie van De Brink. De 

werkgroep die daaruit gevormd is, heeft samen 

met een door henzelf gekozen architect en de 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Gemeente een conceptplan gemaakt. Omdat er 

geen financiering voor was, is dit op de plank 

gelegd. Nu heeft de gemeente financiering 

beschikbaar en hebben zij het plan en de regie van 

ons overgenomen. De gemeente en het 

ingenieurs- en verkeerskundig bureau Royal 

Hashkoning hebben dit plan onder de loep gelegd.  

 

Dit is weer besproken met de werkgroep. De 

werkgroep is inmiddels uitgebreid met een 

afvaardiging van De Doarpstún. Dit is met het oog 

op de groene uitstraling van het plein. Er zitten wel 

een aantal haken en ogen aan het plan dat er lag.  

 

Het blijkt dat niet alles kan en uitvoerbaar is. Het 

moet passen binnen de financiering die er voor 

beschikbaar is. Verder moeten de wensen 

verkeerstechnisch en uit veiligheidsoogpunt 

mogelijk zijn. Ook het waterschap stelt zijn eisen.  

En er wordt rekening gehouden met het feit dat er, 

naast de bedrijven, nog een aantal woonhuizen 

aan De Brink staan en voor hen moet het leefbaar 

zijn.  

 

Er worden nu nog een aantal zaken bijgewerkt in 

het conceptplan. We nemen daarin ook nog een 

snelheidsremmende maatregel mee aan de 

Tsjerkewâl. Je kunt een plan pas voorleggen aan 

het dorp als het ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. 

We hopen dat we dit in maart/april kunnen 

organiseren. Wordt vervolgd.  

 

Algemene Leden Vergadering op 5 april 2022 

Door Corona hebben we 2 jaar geen ALV kunnen 

houden. We zijn blij dat dit op 5 april a.s. weer 

kan. De agenda van de ALV staat op de 

volgende pagina. Gedurende de afgelopen jaren 

hebben we jullie zoveel mogelijk op de hoogte 

gehouden via deze stukjes in de Slûswachter. Maar 

het is veel leuker om rechtstreeks contact met 

onze leden te hebben en samen te praten over wat 

we voor de komende jaren belangrijk vinden voor 

ons dorp.  

 

Daarom willen we na het huishoudelijk deel van de 

vergadering met jullie een start maken met De 

Dorpsvisie voor de komende 5 jaar. Hier zijn 

ook niet leden van PB welkom. Des te meer 

mensen hieraan meedoen, des te meer dit 

iets wordt van het hele dorp. We geven zo 

iedereen die dat wil de gelegenheid om mee 

te praten. We kennen de uitdrukking “de beste 

stuurlui staan aan wal”. Dat zijn de mensen die 

weten hoe zaken hadden moeten zijn, maar zelf 

niet actief meedoen als daar de gelegenheid voor 

is.  

Daarom:  

komt allen en praat mee over de 

Dorpsvisie en de toekomst van ons 

dorp Bakkeveen.  
 

Jannie Tjassing 
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VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN 
 

 

 

Na 2 jaar kunnen we weer een Algemene Leden Vergadering houden! 

 

Alle leden van de Vereniging Plaatselijk Belang Bakkeveen zijn van harte uitgenodigd voor 

deze ALV op dinsdag 5 april 2022, om 20:00 in MFC “DUNDELLE”. 

Na de Pauze is er algemeen deel waar ook niet-leden van de vereniging welkom zijn. Hieronder 

vindt u de agenda voor deze avond. Hopelijk zien we u op 5 April! 

AGENDA ALV PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Jaarverslag 2020-2021  

& voorstellen nieuwe bestuursleden aangetreden in de periode 2020-2021 

4. Financieel verslag penningmeester 2021 

5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuw lid 

6. Begroting 2022 

7. Bestuursverkiezing 

• Aftredend en niet herkiesbaar: Jannie Tjassing  

• Aftredend en herkiesbaar: Fokke Jan van Veen en Frans Mulder 

Namen van tegenkandidaten kunnen tot minimaal 24 uur voor de ledenvergadering 

worden ingeleverd bij de voorzitter: Jannie Tjassing, Stoukamp 10  

Een kandidatuur dient schriftelijk te worden ingeleverd, voorzien van minimaal 10 

handtekeningen van leden van Plaatselijk Belang. 

8. Rondvraag en sluiting 

Pauze 

9. Dorpsvisie Bakkeveen 

ca 21:00 tot 22.00 uur (vrij toegankelijk, ook voor niet-leden)        

De huidige dorpsvisie voor Bakkeveen is in 2017 voor de laatste keer bijgesteld. Na 5 jaar 

is het een goed moment om de dorpsvisie te toetsen en bij te stellen op de huidige wensen 

van het dorp en haar bewoners. Tijdens de ALV willen we een start maken met het 

bijstellen van de Dorpsvisie. 
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Nieuw bij ons in het dorp… 
 

 

Familie Van der Veen 
 

 

Het is 20 uur en donker en wat nat wanneer ik 

begin februari naar de Singels fiets naar familie 

Van der Veen. Voor ik aanbel kijk ik mijn ogen uit, 

want in de voortuin liggen twee schapen gemaakt 

van zwerfkeien met uit ijzer gevormde koppen. 

Dat moet maar bij mijn verslag is de eerste 

gedachte. 

 

 
De 2 zwerfkei-schapen 

 

Eddie van der Veen en Marjan van der Veen- 

Jongsma wonen samen met hun 2 zoons Erik (23 

jaar) en Sander (21 jaar) op de Lange Singel, 

sinds 1 april 2021. Zoon Erik voegt zich 

halverwege in het gesprek, zoon Sander is niet 

thuis. 

 

Eddie en Marjan komen uit Nijega. Ze zijn daar 25 

jaar geleden gaan wonen, toen ze koster en 

kosteres zijn geworden in de plaatselijke kerk. Ze 

waren beiden 19 jaar toen ze trouwden. Na 

verloop van tijd is de kerk samengevoegd met de 

kerk van Drachten en kon het echtpaar de kerk en 

de kosterswoning kopen. Eddie heeft dit geheel 

eigenhandig tot een groot woonhuis verbouwd. De 

kinderen zijn hier opgegroeid.  

 

Rondom het huis lag een ruime tuin. Het was heel 

veel werk om alles te onderhouden. Dit was één 

van de redenen om te willen verhuizen. Marjan 

kende Bakkeveen van de Avond-4-daagse, de 

duinen en het bos. De voorkeur ging uit naar 

kleiner wonen, een huis en tuin met minder 

onderhoud. Eddie wilde het wat rustiger aan gaan 

doen en is 4 dagen per week gaan werken. 

 

Ik ben ondertussen aan de keukentafel terecht 

gekomen en zie veel ruimte om me heen. De piano 

en de schilderijen zijn me opgevallen en daarover 

zal ik vragen stellen. 

 

Marjan wordt voorgesteld door Eddie, ze is 

opgegroeid in Ureterp en ze heeft een Friese vader 

en een Groningse moeder. Thuis werd Nederlands 

gesproken. Ze is de oudste uit een gezin met 3 

kinderen en heeft een broer en zus. Marjan ging na 

de basisschool naar Drachten en volgde de Mavo 

waar ook Eddie op zat. Ze kregen op 16 jarige 

leeftijd verkering met elkaar. Marjan ging werken 

in een bakkerswinkel, later werkte ze als 

keukenassistente en na een pauze waarin ze 

kinderen kregen, ging ze opnieuw in een 

bakkerswinkel werken.  

 

Na het trouwen was ze tevens kosteres. Ze ging 

ruim 10 jaar geleden opnieuw aan de studie en 

werd doktersassistente en vond werk in Nij 

Smellinge op de poli Maag Darm en Lever ziektes 

en nu op de poli Chirurgie. 

Marjan heeft lang bruin haar is brildragend. Eddie 

omschrijft haar als een zorgzame, lieve vrouw. 

 

Eddie komt uit de Wilp. Hij is de middelste uit een 

gezin met nog 2 broers. Ook Beppe woonde bij het 

gezin in. Eddie ging na de basisschool in Leek naar 

de Mavo en later naar de Middelbare 

Landbouwschool in Drachten. Deze opleiding brak 

hij af en hij kreeg dispensatie van de leerplicht om 

als 16 jarige, leerling rietdekker te worden. Daarna 

heeft hij als dakdekker gewerkt en een opleiding 

bitumineus en kunsstof dakbedekking gedaan. 

Toen weer terug naar het vak van rietdekker, waar 

hij na 7 jaar het stukadoorsvak is ingerold. Na 2 

jaar praktijkervaring bij een baas en cursussen te 

hebben gevolgd is hij zijn eigen bedrijf begonnen. 

Fysiek begint het zware werk bij Eddie zijn tol te 

eisen. Hij kan moeilijk nee zeggen en is 

perfectionistisch.  

 

Eddie is een blonde, “licht” kalende man met bril 

en heeft een slank postuur. Marjan omschrijft hem 

als betrouwbaar, origineel, romantisch en sociaal. 
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Vooral op onverwachte momenten komt Eddie 

verrassend uit de hoek. Van "commerciële dagen" 

moet hij niks hebben. Zo doet Eddie niet aan 

moederdag, wel 

heeft hij Marjan 

op vaderdag 

verrast met een 

mooi schilderijtje 

van een 

roodborst, 

geschilderd door 

een plaatselijke 

schilderes uit 

Nijega.  

 

De huizenkoop 

Dit ging heel snel, Eddie is iemand die recht op zijn 

doel afstapt en kijkt of iets wat voor hem is. Het 

oude huis werd te koop gezet en op dezelfde 

avond dat het op Funda verscheen, kwam ook het 

huis aan de Lange Singel te koop. Dit kon geen 

toeval zijn, de koop was daarna snel gesloten.  

 

De ervaringen met het dorp tot nu toe. 

Deze zijn alleen maar positief. De contacten met 

de buren en de buurt zijn/is goed. Ook weten 

enkele dorpsgenoten Eddie en Erik hun bedrijven 

al te vinden. Ze hebben al verschillende klussen in 

het dorp mogen verrichten.  

 

 
 

Eddie en Marjan zijn enthousiast over het 

voorzieningenniveau in het dorp. Zo hebben ze al 

gebruik gemaakt van de supermarkt, de snackbar, 

de pizzaria, de bloemist, de manege, de tandarts, 

de huisarts en natuurlijk de rommelmarkt. Ook zijn 

vele bospaden zijn al bewandeld. 

 

De bloeizone 

Het gezin Van der Veen leeft op een gezonde 

manier, men beweegt voldoende, het gebeurt niet 

in groep of verenigingsverband. Ze houden met 

name van wandelen. Drie van de vier (race)-

fietsen / mountainbiken. Marjan fietst ook meestal 

naar haar werk in Drachten. Men heeft zich 

opgegeven voor de komende fitheidstesten. 

De filosofie van de groeizone is uitgelegd. 

 

De vakanties worden in Nederland doorgebracht, 

vooral op Ameland en in Zuid-Limburg. Er wordt 

meestal een hotel of een huisje geboekt. 

 

Muziek 

Marjan is geen muziekliefhebber, maar houdt wel 

van rustige muziek, Eddie houdt van popmuziek en 

speelt piano op het gehoor (leest geen noten). Hij 

heeft orgel en keyboard les gehad.  

 

Huisdieren 

Zijn er geweest, maar men wil nu niet meer 

gebonden zijn aan de verzorging voor dieren. Ze 

genieten nu van de vogels en reeën in het bos. 

 

Het geloof 

Het geloof speelt in het leven van Eddie en Marjan 

een belangrijke rol, ze bezoeken de gereformeerd 

vrijgemaakte kerk de Peadwizer in Frieschepalen. 

Ze vinden het belangrijk de christelijke normen en 

waarden uit te dragen. 

En dragen graag hun steentje bij aan het kerkelijk 

leven. Waar nodig zetten ze hun in. Vooral het 

koffiedrinken en de gezelligheid met elkaar na de 

dienst noemt Marjan een groot goed.  

 

Zoon Erik, 23 jaar 

Zonder schroom stelt Erik zich voor. Hij ging in 

Drachten naar de basisschool, daarna naar het 

VMBO in Drachten en later VMBO Groen in 

Buitenpost. Elke dag 25 kilometer op de fiets heen 

en terug naar Nijega. Na de VMBO groen opleiding, 

heeft Erik nog de MBO-hoveniers opleiding in 

Leeuwarden voltooid. Hij is de man van de 

racefiets en de mountainbike. Maar ook van de 

crossmotor, een Husqvarna, waar hij mee crosst in 

Zuidwolde.  

Van hetzelfde merk heeft hij veel tuingereedschap, 

wat hij gebruikt als ZZP hovenier. Zo nu en dan 

laat Erik zich inhuren door firma Kok uit 

Bakkeveen. Waar hij het erg naar zijn zin heeft. 

Erik heeft ook een bedrijf genaamd Tree Service 

E. van der Veen, omdat hij het ook hoger op 

zoekt, in de bomen waar hij zaagt en snoeit. 

 

Zoon Sander 

Sander is 21 jaar. Hij zit op het moment van het 

interview elders in quarantaine vanwege corona. 

 

Eddie, Marjan, Erik en Sander bedankt voor jullie 

medewerking, het was een genoegen jullie te 

spreken. 

 

J.N. 
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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 
 

 

 

Is uw UBO-registratie al op orde? 

Voorkom een boete! 
 

Geachte bestuurder, 

 

Vóór 27 maart 2022 moeten organisaties hun ubo 

hebben geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel. Graag herinneren we u aan deze 

naderende datum en geven we u informatie over 

wat een ubo is en hoe de registratie werkt. 

 

Wat is een ubo? 

Ubo is de afkorting voor ultimate beneficial owner, 

in het Nederlands: uiteindelijk belanghebbende. Er 

is regelgeving uit Europa op het gebied van het 

tegengaan en voorkomen van fraude (zoals 

witwassen). In verband hiermee moet inzichtelijk 

zijn wie er in een organisatie aan de 

spreekwoordelijke touwtjes trekt. Dat kan iemand 

zijn die financieel profijt heeft van de organisatie of 

iemand die het voor het zeggen heeft (de 

beslissingen in de organisatie neemt).  

 

In de wet staan criteria aan de hand waarvan kan 

worden bepaald wie ubo is. Bij een B.V. 

bijvoorbeeld is dat degene die meer dan 25% van 

de aandelen en/of meer dan 25% van het 

stemrecht heeft.  

 

Wat is het ubo-register? 

In het ubo-register van de Kamer van Koophandel 

moeten organisaties hun ubo laten registreren. 

Deze organisaties zijn: B.V.’s, N.V.’s, stichtingen 

en verenigingen, maar ook maatschappen en 

vennootschappen onder firma. Er is een categorie 

van organisaties die geen ubo hoeft te registreren, 

bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaars.  

 

Een organisatie kan meerdere ubo’s hebben. 

Iedere persoon die aan de criteria voldoet, moet 

als ubo worden geregistreerd. Is er niemand op wie 

de criteria van toepassing zijn? Dan moeten alle 

bestuursleden als ubo worden geregistreerd in het 

ubo-register.  

 

Registratie en up-to-date houden ubo-register 

Organisaties moeten hun ubo vóór 27 maart a.s. 

laten registreren in het ubo-register. Daarnaast 

moeten organisaties de gegevens over hun ubo up-

to-date houden. Binnen 7 dagen na een wijziging 

moet dit aan de Kamer van Koophandel worden 

doorgegeven. Bijvoorbeeld als iemand geen ubo 

meer is of als iemand juist ubo wordt, omdat deze 

persoon meer aandelen krijgt.  

 

Als een organisatie op 27 maart a.s. nog geen ubo 

heeft laten registreren, dan kan die organisatie een 

boete of een taakstraf krijgen. Het is daarom 

belangrijk om op tijd: 

• de ubo van uw organisatie te laten registreren; 

• te controleren of de ubo van uw organisatie al 

(goed) staat geregistreerd.  

 

Een deel van de gegevens over de ubo is openbaar. 

In bepaalde gevallen kan een ubo een verzoek 

indienen om de belangrijkste gegevens te laten 

afschermen. Bijvoorbeeld als iemand 

politiebescherming krijgt vanwege 

ontvoeringsdreiging. 

 

Tot slot 

U kunt de ubo('s) van uw organisatie online of per 

post laten registreren bij de Kamer van 

Koophandel. Ook het wijzigen van de gegevens van 

een ubo of het uitschrijven van een ubo kan op 

deze manier. 

 

Heeft u hulp nodig bij de registratie of heeft u 

andere vragen over het ubo-register? Wij zijn u 

graag van dienst. 
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Soos 55+ 
Leden van Soos 55+ waren blij ! 

 

Hoe blij waren wij, dat we elkaar op deze zonnige 

woensdagmiddag 23 Februari weer konden 

ontmoeten.  

 

We hebben er door de Corona wel erg lang op 

moeten wachten.  

 

Er werd heel veel bijgepraat. Het bestuur had voor 

deze 1e middag Willem Dolstra, (oud 

journalist/fotograaf van de Woudklank) gevraagd 

om de dia-serie van het afscheid in 2014, van onze 

onlangs overleden huisarts Vermeulen te tonen.  

Willem werd technisch bijgestaan door Berend 

Overwijk. 

 

Het was een waar eerbetoon, waar heel veel 

inwoners van Bakkeveen en omstreken 

voorbijkwamen.  

 

We hebben de middag afgesloten met een drankje 

en lekkere hapjes. 

 

Met elkaar kijken we alweer uit naar de volgende 

bijeenkomst op 9 maart, die wordt verzorgd door 

Baukje Koolhaas met: “Een koffer vol 

verhalen”. 

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom! U kunt indien 

nodig ook worden gehaald. 

 

Tot ziens op woensdagmiddag 9 maart in Dúndelle, 

aanvang 14.00 uur. 

 

Het bestuur. 

 

Voor vragen of aanmeldingen kunt u contact 

opnemen met Iskje, tel. 0516 - 541269 
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Uitnodiging 
10 april 1945 

 

De schoolleiding van OBS de Oanrin en CBS 

Betrouwen en alle leerlingen die meedoen aan de 

actie ‘Adopteer een monument’ willen u graag 

uitnodigen om de kranslegging bij het 

verzetsmonument te Allardsoog, bij te wonen. 

 

De kranslegging zal worden gedaan door de 

leerlingen van de groepen 7 en 8 van beide 

basisscholen. 

 

De plechtigheid is, omdat 10 april dit jaar op 

zondag valt, op vrijdag 8 april 2022 om 13.30 

uur bij het monument. Dit wel onder voorbehoud 

dat het mogelijk is binnen de dan geldende 

coronamaatregelen. 

 

Er is gelegenheid het woord te voeren. Indien u 

hier gebruik van wenst te maken en ook voor 

verdere informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Gert van Engelenburg,  

CBS Betrouwen 

Tel. 0516 541463 

gert@betrouwen.nl 

 

Daan Planting,  

OBS De Oanrin 

Tel. 0516 541777 

directeur@oanrin.nl 

 

Na afloop wordt u van harte uitgenodigd om 

een kop koffie te drinken in CBS Betrouwen, 

Mjûmsterwei 12, te Bakkeveen 
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Tour du ALS 
 

Beste medebewoners !! 

 

Op 9 Juni ga ik meedoen met de Tour du ALS. 

Dit is de Mont Ventoux beklimmen in Frankrijk op 

mijn racefiets met als doel zoveel mogelijk geld 

binnen te halen om onderzoeken te financieren 

tegen ALS. 

 

Wie zou mij daarin willen steunen ? 

Dit kan je doen door te doneren. 

 

Scan de code, of kijk op 

tourduals.nl en zoek op  

Linda van Tuinen .  
 

Alvast Bedankt 😊 
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Schaakclub Bakkeveen 
opnieuw uit de startblokken! 

 

In februari kwamen de schakers uit de regio weer 

in grote getallen opdagen op de wekelijkse 

woensdag(schaak)avond in de Driehoek in 

Wijnjewoude. Het was duidelijk dat iedereen weer 

toe was aan een wedstrijd achter een echt bord.  

 

Nu alle corona maatregelen zijn komen te vervallen 

kwamen ook een aantal leden terug die voordien 

verstek moesten laten gaan. “Ik heb jullie echt 

gemist” was het eerste commentaar van een 

‘terugkeerder’ en dat is natuurlijk fijn om te horen. 

De club avonden kennen dan ook een hoge mate 

van gezelligheid, vooral in de wat latere uurtjes. 

 

In de interne competitie zijn er inmiddels 15 

rondes gespeeld volgens het zogenaamde Keizer 

systeem. Dit systeem is zo opgezet dat ook nieuwe 

leden zo kunnen instromen in de bestaande 

competitie. Er zijn naast de hoofdprijs (de 

clubkampioen) ook twee ‘ratingprijzen’ te 

verdienen. Op kop gaat nog steeds Jasper Zijlstra 

die op de voet wordt gevolgd door Wiebe Hoekstra 

en Robin Baines.  

 

Jelle Bergsma leidt de 

tweede ratinggroep 

en Wim van Dijk staat 

nog bovenaan in de 

derde ratinggroep, 

maar het is vaak een 

kwestie van stuivertje 

wisselen. De einduitslag is nog uiterst onzeker met 

nog wel twee maanden voor de boeg!  

De externe competitie voor de Friese Schaakbond 

wordt gespeeld met 4 teams uit de Bakkeveense 

schaakclub. Ook deze competitie is weer begonnen.  

 

Het eerste team heeft nog niet kunnen spelen 

omdat sc-Franeker zich helaas moest terugtrekken. 

Het tweede team heeft inmiddels een prachtige 

overwinning geboekt op BOB uit Oenkerk terwijl 

het derde team een wedstrijd had moeten spelen 

tegen de Donger uit Dokkum. Dat ging helaas niet 

door omdat de tegenstander niet kwam opdagen! 

Het vierde team is in februari al tweemaal in actie 

gekomen maar kon het niet bolwerken tegen 

Westergoo uit Bolsward en Steenwijk uit Steenwijk. 

Tweemaal een verlies.  

 

In maart en april staan er een hele serie 

wedstrijden gepland voor alle 4 teams dus dat 

wordt een drukke schaaktijd. Daarnaast is het de 

bedoeling dat de 

schaakclub ook nog 

snelschaakdag(en) en 

een simultaan tegen 

een topspeler 

organiseert.  

Heeft u interesse om 

daaraan mee te doen, 

laat het ons weten!   

Op de vernieuwde 

website   

(www.schaakclub-

bakkeveen.nl)  staat 

veel informatie over de 

club, uiteraard inclusief 

de contact gegevens. 

 

 

 

  

Hieronder de tussenstand van de interne competitie 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc 

1 Jasper Zijlstra 402,50 41 13 10 3 0 88,5 

2 Wiebe Hoekstra 356,00 40 14 10 0 4 71,4 

3 Robin Baines 343,00 39 12 8 1 3 70,8 

4 Ben de Vries 286,33 38 12 9 0 3 75,0 

5 Anne van Streun 276,67 37 12 7 3 2 70,8 

6 Gerrit Meppelink 268,50 36 13 8 1 4 65,4 

7 Jelle Bergsma 225,50 35 14 7 1 6 53,6 

8 Pieter Jan Bouma 222,00 34 11 6 0 5 54,5 

9 Jaap Weidema 197,17 33 6 3 1 2 58,3 

10 Bauke Hoogstra 196,33 32 12 6 1 5 54,2 

11 MP van der Meer 163,00 31 14 6 0 8 42,9 

12 Jack Zeilstra 162,00 30 8 3 2 3 50,0 

13 Rienk van Dijk 160,33 29 12 6 0 6 50,0 

14 Tim Blankers 154,67 28 12 5 2 5 50,0 

15 Wim van Dijk 152,00 27 14 7 0 7 50,0 

16 Simke Terpstra 144,00 26 9 5 0 4 55,6 

17 Fons Joorman 139,17 25 13 5 1 7 42,3 

18 Leo Meerman 136,00 24 1 1 0 0 100 

19 Sebe Steenhuis 126,00 23 14 4 2 8 35,7 

20 Jelmer Nieuwendijk 117,00 22 8 2 0 6 25,0 

21 Harm Blumers 115,67 21 9 4 0 5 44,4 

22 Frederik Vogelzang 114,33 20 13 4 2 7 38,5 

23 Douwe Galama 109,50 19 6 2 0 4 33,3 

24 Freek Leistra 88,00 18 6 2 1 3 41,7 

25 Jens de Roos 59,33 17 9 1 0 8 11,1 

26 Gerhardus de Haan 53,33 16 4 0 0 4 0,0 

27 Mon Bonte 31,00 15 13 1 0 12 7,7 

http://www.schaakclub-bakkeveen.nl/
http://www.schaakclub-bakkeveen.nl/
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Vrouwen van Nu 
 

Vrijdag 25 februari mochten we iets organiseren 

voor de leden van Vrouwen van Nu Bakkeveen. 

We hebben het deze keer op de middag 

georganiseerd. 

Onze gasten waren Ineke van Straten en Anja van 

Dekken, van de stichting ABC. 

 

Na onze mededelingen werd er afscheid genomen 

van twee bestuursleden Margriet Dijkstra en Nel 

Reinsma als penningmeester. Nel heeft 6 jaar goed 

op de centjes gepast voor de vereniging. Alles 

klopte altijd heel erg goed. 

 

Margriet Dijkstra is 6 jaar bestuurslid geweest, zij 

was goed in het nalezen van de statuten en 

verslagen, zo nodig maakte daar correcties in.  

Wij zijn beide dames dankbaar voor hun jarenlange 

inzet, en hebben hun bedankt met een attentie en 

een bloemetje. 

 

Tevens hebben Petra de Jong bedankt met een 

bloemetje, zij heeft de afgelopen tijd de voorzitster 

Mary Veenstra een aantal keer vervangen. 

 

Evie de Jong en Lia Balm zijn de nieuwe 

bestuursleden en Eppie Pera is de nieuwe 

penningmeester. 

 

Dan is het woord aan Ineke van Straten. Zij laat 

ons doormiddel van dia’s zien hoeveel mensen er 

laaggeletterd zijn, bijvoorbeeld in Friesland is dat 

wel 13 %.  

Deze mensen onder vinden problemen met lezen, 

schrijven en rekenen. Geen krant kunnen lezen, 

een brief of een gebruiksaanwijzing van 

medicijnen. Niet voor kunnen lezen geen mail 

kunnen lezen. Zo komen er ook veel mensen in de 

problemen opdat ze het financieel niet begrijpen. 

Schrijven van een brief, een cv schrijven of het 

invullen van formuleren. 

Reizen met het openbaar vervoer lukt helemaal 

niet, recepten lezen en omgaan met de computer, 

zoeken op internet. 

 

Met al deze dingen had Anja grote problemen, om 

maar eens te hebben over boodschappen doen, 

een pak melk heeft verschillende kleuren, magere 

melk is lichtblauw, volle melk is het pak 

donkerblauw. 

Op de pot pindakaas staat wel een plaatje van dat 

het op de boterham moet en dat er pinda’s 

inzitten. Maar als er op een pak of 

doos geen afbeelding staat dan 

kocht ze dat gewoon niet. 

 

Inmiddels kan ze een heleboel 

dingen zelf, een rijbewijs halen met 

steun van het CBR. Ze volgt nu een 

opleiding voor verzorgende. Waar 

een mentor haar ook steunt en helpt 

waar het nodig is. 

Door de stichting ABC wordt ze nog 

steeds begeleid, maar wat ze 

allemaal heeft geleerd en gedaan: 

daarmee heeft ze ons diepe respect 

gekregen. 

 

Ze is een bijzondere sterke jonge 

vrouw en heel erg knap dat ze bij 

ons haar verhaal vertelde. 

Wij hebben deze vrijdagmiddag een 

hoop geleerd over laaggeletterde 

mensen. 

 

Onze volgende bijeenkomst is op 19 

maart en dan komt de schrijver 

Jaap Klimstra ons vertellen over 

zijn boeken. 

 

Graag tot ziens 

 

Truus Witteveen 

 

Vrouwen van Nu, Bakkeveen  



 

20 

 

  



 

21 

Blauhús 21 
9243 KM BAKKEVEEN 

Rabobank Ureterp, Rek.nr. NL08RABO0305100122 

Mailadres: delaatsteeerbakkeveen@gmail.com 

Tel: 06-138 631 23 

 

Ledenvergadering 2022  
 

De ledenvergadering van De Laatste Eer Bakkeveen is gepland op: 

11 april 2022 in MFC Dúndelle  Mjûmster Wei 16 Bakkeveen. 

 

Wilt u deze vergadering bijwonen. Stuur dan een mailtje, of bel naar het bovengenoemde 

telefoonnummer. Wij nemen twee weken voor de geplande ledenvergadering contact met u op.   

 
     

Agenda ledenvergadering 
 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen vorige vergadering (2021) 

4. Verslag penningmeester (2021) 

5. Verslag kascommissie (2021) 

6. Jaarverslag voorzitter (2021) 

7. Mededelingen 

8. Financiën 

9. Lichtjestocht 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

 

  

Betaling en incassering lidmaatschapsgeld: 

 

Het incasseren van het lidmaatschapsgeld wordt 

geïnd op 27 maart a.s. Heeft u geen 

automatische incasso, dan verzoeken wij u het 

lidmaatschapsgeld voor 18 maart over te maken.  

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,-- per 

persoon.  

 

Bij een sterfgeval neemt u contact op met onze 

uitvaartverzorger: 

Van der Zwaag Uitvaartzorg 

Cissy van Marxveldlaan 1, 8453 WB  

Oranjewoud                                                                                   

Telefoonnummer: 0513-622 339  

 

Wilt u gebruik maken van een andere 

uitvaartverzorger, dan kan dit gevolgen hebben 

voor de ledenkorting. Voor informatie kunt u 

contact opnemen met het bestuur 06-138 631 

23. 

 

Algemene informatie: 

www.uitvaartverenigingenopsterland.nl 

 

http://www.uitvaartverenigingenopsterland.nl/
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Speel-o-theek “de Speelbak” 

GRATIS 

 

 

 

Stichting Speel-o-theek “De Speelbak”. 

         Voorzitter:  Femke Veenstra        Penningmeester: Ingrid Arends 

         Secretaris:  Yvette Roffel             Lid: Tasja Dijkstra 

                      Openingstijden van 15.15 t/m 17.15 uur 

Nieuw Speelgoed 

 

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: 

6 April    4 Mei   1 Juni    6 Juli        Augustus gesloten
 

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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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

Open dag en seizoensopening 
Zondag 27 maart 

Iedereen is van harte welkom! 

Leden en niet-leden 

• Vanaf 11:00 uur tennis voor de kinderen 

met leuke spelletjes. 

Neem gezellig je vriendjes en 

vriendinnetjes mee.  

De ochtend wordt feestelijk afgesloten met 

patat.  

 

• Vanaf 13:00 uur tennis & koffie voor 

volwassenen.  

Geniet van de start van het seizoen 

Kom gezellig een balletje slaan en maak 

kennis(sen) met tennis(sen)! 

 

 

Zaterdag 12 maart NLDOET 
Op zaterdagochtend 12 maart maken we de 

banen, het clubgebouw en het terrein klaar voor 

het nieuwe seizoen. Dankzij de bijdrage van 

NLDoet kunnen we nieuwe palen plaatsen om de 

hekken te verstevigen, zodat de winddoeken weer 

kunnen hangen. Er zijn al een aantal 

aanmeldingen, maar je hulp wordt zeer 

gewaardeerd. Want vele handen maken licht 

werk, dus geef je op bij via info@ltcdundelle.nl.  

 

Maandagavond TOSS-AVOND 
Uit de enquête die we onder de leden hebben 

gehouden, kwam maandagavond als favoriet uit 

de bus. Vanaf 28 maart starten we dus met de 

maandagavond toss. Houd je maandagavond vrij 

en kom gezellig tossen! Op zaterdagavonden 

willen we regelmatig leuke activiteiten 

organiseren. Binnenkort meer daarover.  

 

Start competitie 

Op 1 april start de voorjaarscompetitie weer. We 

hebben twee jeugdteams, zij spelen op zondag. 

En er zijn drie volwassenenteams: de dames op 

dinsdagavond, de heren op woensdagavond en op 

vrijdagavond een mixteam. Veel plezier en succes 

allemaal!  

 

Start lessen  
Begin april starten de tennislessen ook weer. Je 

kunt je nu opgeven. Voor elk niveau en leeftijd, 

ook voor beginners, is er een geschikte groep. De 

tennislessen worden gegeven door de 

professionele tennisleraar Joachim Minnaert van 

tennisacademie Advantage. 

 
Op vrijdagmiddag zijn de lessen voor de jeugd. 

De kinderen die al lid zijn hoeven zich hier niet 

meer voor op te geven, dit gebeurt automatisch.  

Voor de volwassenen zijn de lessen op 

donderdagavond. Als je les wilt nemen, kun je je 

daarvoor nu opgeven. 

 

Als je eerst wilt kennismaken met tennis, is er een 

speciale aanbieding voor 4 lessen. Zie onze 

website www.LTCDundelle.nl voor meer 

informatie over de tennislessen.  

  

Voorzitter    Anette Oosterhof  Haule  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Vacant   

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma Boskkamp 33  

Jeugdzaken Bas Brouwer Merskekamp 36  

Kantinebeheer Vacant   0516-858354 

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  ledenadministratie 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7  @ltcdundelle.nl 

mailto:info@ltcdundelle.nl


 

24 

Dúnsjongers 

 

Beste inwoners van Bakkeveen, 

 

Gelukkig mogen wij weer zingen in Nederland. 

Zo ook zijn de repetities van de 

Dúnsjongers weer begonnen. Hoop dat we 

ons kunnen laten horen deze zomer, op 

een terras of zomermarkt. 

 

Wat we heel graag willen, dat zijn ?: U 

raadt het al, ”Nieuwe leden”…. 

 

Wij repeteren op donderdagavond in de 

Dúndelle van 20.00 tot 22.00 uur. 

 

Kom eens luisteren. De koffie staat klaar. 

 

Tot ziens.  

Piety de Boer, 

Voorzitter Dorpskoor De Dunsjongers…. 
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Valentijns diners voor de Zonnebloem 
 

Ook dit jaar konden de gasten van de 

Zonnebloem weer mee profiteren met de actie 

van de Lawei voor een Valentijns-maaltijd box 

voor 2 personen. 

De Lawei had in samenwerking met restaurant 

Hopper een heerlijk 3-gangen maaltijd 

klaargemaakt. 

  

 

 

Ook in Bakkeveen werden er maaltijden 

uitgedeeld. De gasten konden de maaltijd  

op 13 of 14 februari gebruiken, samen met een 

kennis, buurvrouw of vrijwilliger/ster.  

 

Het werd zeer gewaardeerd door de gasten.  

Namens de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o 

willen wij de Lawei hiervoor hartelijk bedanken.  

 

Op de (eigen) foto geniet een gast uit Bakkeveen 

samen met Trienke Bijker (vrijwilligster van de 

Zonnebloem) van de heerlijke maaltijd.  

 

Trienke Bijker en Sietske vd Wal 

Zonnebloem Ureterp e.o. 

 

 

 

 

 

 
                  

 Zonnebloem diner  

 

De Zonnebloem afd. Ureterp e.o. is weer los!!! 

Helaas door corona lang niet mogelijk geweest 

maar de Zonnebloem afd. Ureterp e.o organiseert 

op dinsdag 5 april eindelijk weer een heerlijk 

diner voor haar (vaste) deelnemers bij MFC de 

Wier de Telle 21 te Ureterp.  

 

Iedereen wordt verwacht tussen 17.30 uur en 

17.45 uur. 

 

Er dient van te voren betaald te worden d.m.v. 

een overschrijving. Het bankrekeningnummer 

krijgt u wanneer u zich aanmeldt. 

De kosten voor deze avond zijn € 20,-- per 

persoon. 

 

Hiervoor krijgt u soep – warm en koud buffet – 

dessert en 2 consumpties. 

 

Indien eigen vervoer niet mogelijk is, kunt u door 

onze vrijwilligers worden opgehaald en weer 

thuisgebracht.  

 

U kunt zich opgeven tot 19 maart 2022  

 

Opgeven bij:  

Trienke Bijker        tel. 0516-542074 of  

Sietske vd Wal      tel. 0516-541784 

 

Namens het bestuur van de Zonnebloem  

afd. Ureterp e.o. 

Marian Doorgeest 
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De kracht van je bekken 
Lichaamswerk voor een gezond bekken 

 

De kracht van je bekken 

Het bekkengebied wordt terecht beschouwd als de 

‘zetel van onze ziel’ en veel 

bewustwordingstradities richten zich dan ook op 

het vrijmaken van de energie die in het 

bekkengebied sluimert.  

 

Behalve bij seksuele gevoelens, speelt ons bekken 

een fundamentele rol in de volledige expressie van 

àl onze gevoelens. Wanneer je een goed contact 

hebt met je bekken, ervaar je meer zelfvertrouwen 

en kun je voelen, dat je veel steviger staat in 

allerlei situaties in je dagelijkse leven. In de 

westerse cultuur is het niet gebruikelijk veel 

aandacht aan ons bekkengebied te besteden. 

Meestal wordt de aandacht erop gericht wanneer 

er problemen zijn zoals lage rugklachten, 

ongewenst urineverlies, menstruatiepijn en 

(dreigende) verzakkingen. Klachten die veel 

ongemak, beperkingen in de bewegingsvrijheid en 

schaamte met zich mee kunnen brengen. 

  

Er is een eenvoudige en doeltreffende manier om 

de conditie in het bekkengebied te verbeteren. 

Sterke bekkenbodemspieren zorgen voor een 

sterke bodem om je inwendige organen te dragen. 

Omdat het bekken een goed doorbloed gebied is 

zijn de spieren tot op hoge leeftijd te activeren en 

te trainen. Een sterk en soepel bekken geeft 

energie en zelfvertrouwen. Ook je beleving van 

seksualiteit kan erdoor verbeteren.  

 

Voor wie is deze groep? 

Deze groep is voor vrouwen in elke levensfase, van 

jong tot oud, voor vrouwen die meer energie en 

kracht in hun leven willen ervaren. Voor vrouwen 

met en zonder klachten. Ook wanneer je geen 

speciale klachten hebt, geeft het doen van de 

oefeningen een vitaler en krachtiger gevoel.  

 

Waar en wanneer? 

Data en tijd: Woensdagochtend van 9.00 tot 

11.00 uur. 

6 bijeenkomsten van 2 uur.  

Op 16, 23 en 30 maart, 6, 13 en 20 

april 2022. 

Plaats: Dúnhoeke, Mjûmster Wei 16, 

Bakkeveen. 

Prijs:  € 210,-  

 

Aanmelden of meer informatie 

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? 

Dan kun je contact opnemen met Sietske Russchen 

0516 – 54 14 64 of 06 – 25 26 06 59  

 

www.sietskerusschen.nl 
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Outdoor & Survival  

activiteiten 
 
 

 

  Wekelijks sportaanbod 

Outdoor Bakkeveen 
 

Dinsdagavond  

19.00-20.00 uur  

Outdoor fitness/bootcamp 

 

Vrijdagochtend  

9.00-10.00 uur  

Outdoor fitness/bootcamp 

10.15-11.15 uur  

Powerwalk 

 

Zaterdagochtend 

10.00-11.00uur  

Outdoor Sport Circuit 

voor jeugd vanaf 7 jaar  

 

Aanmelding en info: 

info@outdoorbakkeveen.nl of 

bel 0516-743300 

Wekelijks Survivalruntraining bij  

Survival Bakkeveen 
 

Maandag 

17.00-18.00 uur recreatieve jeugd vanaf 7 jaar 

18.00-19.00 uur gevorderden jeugd en wedstrijd jeugd 

19.00-20.30 uur Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar 

recreatief  

 

Woensdag  

17.00-18.00 uur recreatieve jeugd vanaf 7 jaar 

18.00-19.00 uur gevorderden jeugd en wedstrijd jeugd 

19.00-20.30 uur Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar 

gevorderden en wedstrijd 

 

 

 

Aanmelding en info:  

info@survivalbakkeveen.nl of  

bel 0516-743300 

 

mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
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Sociaal Cultureel Werk

Zaalruimte Wil je als individu, groepering, 

vereniging etc. een bijeenkomst houden en heeft 

deze een sociaal/educatief karakter dan kan SCW-

Dúnhoeke deze activiteiten faciliteren. Voorop staat 

dat ons doel gehandhaafd blijft. Ook het 

bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en 

gespreksgroepen is een onderdeel van onze 

doelstelling. 

De zaal is voor deze 

activiteiten €7,50 per 

dagdeel beschikbaar. 

Informatie en 

reserveren: bel Jan van 

Dalen 06-51175883 of e-mail: 

janvd@bakkeveen.nl 
 

 

 

Activiteiten 
 
Mooi weer, alles ziet er kleuriger uit en dan ook 

nog een wielertour door Bakkeveen dankzij het 

bloeizoneproject. Bakkeveen wordt door het 

Noorden als grote voorbeeld gezien. Nu zien we 

dat voor het eerst uitgedrukt in een activiteit die 

door anderen georganiseerd wordt nl de 

wielrenunie, Healthy Aging Noord Nederland en 

Bloeizone Fryslan. Goed voor de naamsbekendheid 

van Bakkeveen en hopelijk ook voor de horeca die 

heeft aangegeven mee te doen met gezonde 

gerechten. 

 

Natuurwandelen 

Natuurwandelen blijft een succes. Voor een aantal 

mensen is het een vast uurtje in de week waarbij 

je gezellig pratend een uurtje door het bos loopt. 

Daarna een kopje koffie of thee. Deelname is 

gratis en je hoeft je niet tevoren op te geven.  

 

Filmhuis 

Heerlijk om weer naar het filmhuis te kunnen, zo 

denken veel inwoners van Bakkeveen en 

omstreken. Dit blijkt wel uit de opkomst. Ook de 

laatste zondagfilm The Quake trok genoeg 

bezoekers. Nu staat het jaarlijkse filmweekend op 

de agenda: vrijdag, zaterdag (met filmhap) en 

zondag 11, 12 en 13 maart.  

Kijk op www.bakkeveen.nl/filmhuis voor meer 

informatie. 

 

Dorpstuin 

De narcissen die vorig jaar langs de Mjûmsterwei 

zijn gepland komen alweer op en ook elders in het 

dorp zie je de resultaten van de inspanningen van 

de dorpstuin. Als je op zaterdag een groep 

inwoners ziet werken in de borders of grond van de 

gemeente, weet dan dat al deze mensen zorgen 

voor een fleurig en groen Bakkeveen. Hulde! 

 

(H)eerlijk eten 

Het eten in kleine groepen in woonhuizen in 

Bakkeveen kan, nu corona op de terugweg is, weer 

worden opgestart. 

 

 

Energiewijs Bakkeveen 

Nu de gasprijzen stijgen is het helemaal belangrijk 

te isoleren. Energiewijs Bakkeveen heeft twee 

energiecoaches Ale Douma en Frans Mulder die 

u gratis advies geven. Wie weet kunt u met heel 

kleine inspanningen al veel bereiken. Een dikke 

trui en de verwarming wat lager helpt ook de 

portemonnee. 

 

Bloeizone Bakkeveen 

Zomaar een wielertour cadeau, dat hadden we niet 

verwacht. Fijn dat Bakkeveen kan profiteren van 

de inspanningen van alle vrijwilligers van de 

bloeizone. Intussen gaan we gewoon door.  

 

Fittesten begin maart en 1 en 2 april. Geef je je 

snel op want vol is vol. Als je de tijdschriften van 

Poiesz en Albert Heijn bekijkt dan zie je hoeveel 

mogelijk is met groente. In maart is ook de week 

zonder vlees, waarin aandacht voor alternatieven 

voor vlees. Kijk vooral wat bij je past! 

 

We geven ook veel informatie aan andere dorpen 

die ook een bloeizone willen. Dan merk je hoe het 

feit dat de huisarts de grote stimulator is, 

meehelpt om een bloeizone tot een succes te 

maken. Het is een proces van lange adem. Volgens 

de huisarts moeten we mikken op 25 jaar. 

 

Huiskamerprojekt 

Alweer wat nieuws op initiatief van drie inwoners, 

een maaltijd voor 55+. Hierover lees je meer op de 

volgende pagina. 

 

Duofiets 

De duofiets van de bloeizone Bakkeveen staat 

gestald bij dagbesteding de Scheperij aan de 

Mjumsterwei. Met de duofiets kun je met iemand 

die niet meer zelf kan/wil fietsen, een prachtige 

rondrit maken in en rond Bakkeveen. De fiets rijdt 

heel licht en bij gebruik word je kort geïnstrueerd. 

Gebruik is gratis voor bewoners van Bakkeveen. 

Informatie bij de Scheperij. 

 

Emy 

  

http://www.bakkeveen.nl/filmhuis
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“Stempelkaart” Bloeizone Bakkeveen 
 

4 weken uitdaging in bewegingsactiviteiten 

 

 Maandag 

Nordic walking 

08.00-09.00  

Volleybal 

20.00-21.30 

 Dinsdag  

Wandelen  

09.30-10.30  

Woensdag  

Aerobic  

08.30-09.30  

Donderdag  

Wandelen  

10.00-11.30 

Vrijdag  

Fietsen  

09.30-11.00  

Zaterdag  

Dorpstuin  

(Natuurlijk 

bewegen)  

09.00-10.30  

Week 10  

7-13 maart 

      

Week 11  

14-20 maart 

      

Week 12  

21-27 maart 

      

Week 13  

28mrt-2 apr 

      

 

Maandag  Nordic walking met Annemarie Bongers  

(06-21815416).  

Start Parkeerplaats van de Slotplaats  

Volleybal met Klaas Jan Vondeling.  

Gymzaal Bakkeveen  

Dinsdag  Wandelen met Bekende Bakkeveensters: 

rondje 5 km. Start bij Dundelle  

Woensdag  Aerobic met Janny van der Horst (06-

29435045) Gymzaal Bakkeveen  

Donderdag  Wandelen met Janneke Hut (06-13948865) 

rondje 7/8 km. Start bij Dundelle  

Vrijdag  Fietsen (race fiets, e-bike of gewone fiets) met 

Miente Pera (0516-541001) 20-30 km.  

Start bij Dundelle  

Zaterdag  Dorpstuin klussen met Geert Louwes (06-

43539992)  

Start Hoek Merskekamp/Dwarskamp  

 

Vier of meer handtekeningen (kan met verschillende onderdelen) is een stokroos verdiend. Aan deelname 

zijn geen kosten verbonden. Lever deze lijst in op 1 april (tussen 16.00 en 19.00 uur) of op 2 april 

(tussen 10.00 en 14.00 uur) tijdens de fittesten in De Mande (Tsjerkewal 21) en ontvang je welverdiende 

stokroos. 

 

 

Aanmelden Fittesten ! 
 

Begin april organiseren we nog een weekend met 

fittesten voor het Bloeizone project Bakkeveen.  

• 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
mailto:bloeizone@bakkeveen.nl
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Gezellig eten in “De Huiskamer” 
 

Alweer een leuk initiatief door en voor alle 

Bakkeveensters vanaf 55 jaar.  

Eten doen we elke dag. 

Meestal thuis met één of meer huisgenoten of 

gewoon alleen. 

Een beetje afwisseling op dit gebied kan geen 

kwaad. 

 

Lekker eten en andere mensen ontmoeten 

Dat kan binnenkort. 

 

En wel op woensdag 6 april in  

“DE HUISKAMER” 
 

Welkom om 16.45 uur. 

We eten om 17.30 uur. 

 

Wat staat er op tafel? 

• Soep, verzorgd door de Huiskamercommissie. 

• Nasi goreng, kipsaté, sla en een toetje 

verzorgd door eetcafé “Gewoon De Brink”.  

De prijs is € 10.-- per persoon.  

Er kan niet worden gepind.  

 

Waar bevindt zich De Huiskamer? 

In De Mande, Tsjerkewâl 20 te Bakkeveen. 

 

 

 

 

Zin in? 

Opgeven kan tot uiterlijk maandag 28 maart bij 

Tet de Boer-Hooghiemstra      

06 15280624  boerhoog@hetnet.nl 

Bauke Jeninga                       

06 30923333  bjeninga@hotmail.com 

Petra de Jong                        

06 52677778  dejongpeetje@gmail.com 

 

Problemen met vervoer?  Neem dan contact op 

met één van de commissieleden.  

 

Het is de bedoeling dat we dit etentje elke eerste 

woensdag van de maand organiseren. 

Tot ziens in De Huiskamer! 

 

Tet de Boer-

Hooghiemstra 

Bauke Jeninga 

Petra de Jong 

 

Ons huiskamer etentje 

wordt gesponsord door  

eetcafé  

"GEWOON DE BRINK“ 

en kringloopwinkel  

“De Skuorre”.  

 

Met dank aan Bloeizone Bakkeveen   

 

 

 

  

mailto:boerhoog@hetnet.nl
mailto:bjeninga@hotmail.com
mailto:dejongpeetje@gmail.com
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Doarpstún nieuws  
maart 2022 

 
 

Nu ik dit schrijf zijn de stormen gaan liggen en 

schijnt er een lekker voorjaarszonnetje. Al vriest 

het in de nacht nog ligt, de natuur laat zich alweer 

gelden. De kool- en pimpelmezen kijken alweer of 

ze een nestgelegenheid kunnen bemachtigen. Dus 

het is nu wel tijd om de nestkastjes schoon te 

maken voor zover dit nog niet is gebeurd. 

 

Ook kun je de vlinderstruiken en hortensia’s gaan 

snoeien. Hoe dat moet leg ik nog even uit. Verder 

kan de tuin nu wel alvast wel organische mest 

gebruiken om de planten deze zomer weer in 

topconditie te houden 

 

Snoeien vlinderstruiken en hortensia’s  
• Vlinderstruiken 

Snoei de vlinderstruiken sterk terug tot 

ongeveer 50 cm hoogte. Verwijder doodhout 

en knip ook de dunne takjes weg. Snoei altijd 

boven zichtbare uitlopers (scheuten)| 

 

• Hortensia’s  

Bloeiers op overjarig hout (twijgen) 

Knip uitgebloeide bloemen boven het bovenste 

paar gezonde dikke knoppen af. Verjongen kan 

door ieder jaar een aantal lange of 

overhangende oude takken te verwijderen. 

Snoei je deze soorten helemaal terug, dan 

komen er dat jaar dus geen bloemen in.  

 

Als dat nodig is omdat de hortensia iets te 

groot is geworden, maak er dan een twee of 

driejaren project van waarbij ieder jaar een 

uitgebalanceerd deel van de takken gesnoeid 

wordt zodat de struik gedeeltelijk toch nog 

bloeit.  

Kijk uit voor late nachtvorst de bloemknoppen 

kunnen bevriezen. Oude takken herkent u 

doordat ze grijzer en dikker zijn, met meer 

zijtakken. Jonge twijgen hebben geen tot zeer 

weinig zijtakjes.  

Voorbeelden van hortensia's die bloeien op 

overjarig hout. 

o Boerenhortensia (Hydrangea macrophylla) 

Kan 2 meter hoog worden, bloeit van juli 

t/m september, is er in blauw, roze, rood 

of wit. De bloemen komen op oud hout. 

o Eikenbladhortensia (Hydrangea 

quercifolia), bladverliezend, witte 

pluimbloemen, niet snoeien, grote gelobte 

bladeren kleuren in de herfst rood 

o Hydrangea aspera 

o Hydrangea involucrata 
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• Hortensia's die bloeien op NIEUW HOUT 

De hortensia's die op nieuw hout bloeien zijn 

erg gemakkelijk te snoeien. Er groeien na het 

snoeien in het voorjaar immers altijd wel weer 

bloemknoppen aan. Knip de planten tot vijftien 

centimeter boven de grond af voor een mooie 

compacte struik.  

Als de plant groter moet worden, knip alleen 

de bloemen af. Als u de planten in het najaar 

niet snoeit, maar in het voorjaar, beschermen 

de oude bloemen de plant tegen vorst.  

 

Voorbeelden van hortensia's die bloeien op 

nieuw hout (dus ook na het snoeien): 

o Hydrangea arborescens "Annabelle" - bloeit 

op nieuw, eenjarig hout, witte of 

limoengroene bolbloemen 

o Pluimhortensia hydrangea paniculata of 

schapenkoppen - kan 4 meter hoog 

worden, is winterhard, krijgt witte bloemen 

op eenjarig hout en kleurt naar roze later 

in het jaar. 

o Hydrangea macrophylla ‘Forever&Ever’ (de 

enige macrophylla die op nieuw hout 

bloeit) 

 

 

Klusdag van de Doarpstún 
Vanaf 12 maart starten wij onze vaste klusdag en 

het vervolg is iedere tweede zaterdag van de 

maand. Wij starten altijd op de hoek van de 

Merskekamp en de Dwarskamp om 9 uur en 

stoppen rond 11 uur. Op deze dagen 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 ook antwoord 

geven op al jullie tuinvragen en als het nodig is 

gaan we 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. 

 

Neem je gazon onder handen 
Het gazon is toe aan een goede voorjaarsbeurt. 

Maai het gras. Als er veel mos en vuil (een 

viltlaag) in de grasmat zit, is goed verticuteren aan 

te raden (huur voor een flink gazon een 

verticuteermachine). Dat maakt de grond weer 

open en bevordert nieuwe grasgroei. Daarna 

gazonmest strooien (ook als je niet verticuteert). 

Hou je daarbij aan de instructies op de verpakking. 

Langwerkende speciale gazonmest is ideaal. 

Gelijkmatig uitstrooien gaat het beste met een 

doseerwagentje of meststrooier. 

 

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 

 

mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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Speelmateriaal op het plein 
Met geld van de Ouderraad is voor alle 
kinderen nieuw speelgoed gekocht waarmee 
ze in de pauzes op het plein kunnen spelen. 

De leerlingenraad van De Oanrin heeft het 
nieuwe speelgoed uitgezocht en heeft ook 
regels opgesteld voor het gebruik. Voor en 
door de kinderen dus! 
 
Er zijn nieuwe voetballen, een handbal, een rugbybalfrisbees, voetbaldoeltjes, hockeysticks, 
springtouwen en zandbakmateriaal gekocht. Het is inmiddels al enorm goed in gebruik 
genomen! 
 
Fusie 
Voor de voorjaarsvakantie werd bekend dat we binnenkort gaan starten met het fusietraject 
tussen Betrouwen en De Oanrin. In maart zullen de MR-en van beide scholen een 
intentieverklaring moeten ondertekenen. Dat is het startsein om met elkaar te gaan 
overleggen hoe we tot één nieuwe school kunnen komen in Bakkeveen. Dit is een traject waar 

ouders, leerkrachten, directies, MR-leden en besturen van beide scholen nauwkeurig bij 
betrokken zullen zijn. We werken toe naar definitieve besluitvorming in april 2023. 
 
Weer terug naar normaal! 
Nu de coronamaatregelen weer afgeschaald zijn kunnen we in de school weer wat terug naar 
normaal! Het is fijn om weer ouders in de school te mogen ontvangen, dat de kinderen door 
elkaar kunnen spelen en we zijn blij dat de kinderen geen mondkapjes meer hoeven te dragen. 
Laten we hopen dat het zo steeds verder de goede kant op gaat! 
 

De Oanrin, de school die er toe doet! 

  

     Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen  

     0516-541777 
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Medicinale plant: Rubus idaeus L. 

Bij ons beter bekend als de Framboos. 
 

Wat een lekkere vrucht is dat! We snoepen de 

frambozen zo van de struiken en stoppen hem 

overal in als smaakmaker; limonade, ijs en 

snoepjes. Gek hè dat het ook een medicinale plant 

is? 

 

De frambozenstruik is best een woekeraar. Zij 

wandelt het liefst door de tuin als je haar haar 

gang laat gaan. Als je de struikjes dwingt om 

jarenlang op dezelfde plaats te blijven staan, gaan 

ze het langzamerhand minder goed doen. 

Framboos houdt van een beetje zure, vochtige 

bosgrond in de zon of halfschaduw. Van de wilde 

framboos zijn vele cultivars gekweekt; gele, rode 

en roze, vroeg- en laatrijpe. Nu zien de 

roodachtige, stekelige staakjes er nog dor uit maar 

binnenkort komt er weer blad aan en groeien er in 

korte tijd weer nieuwe scheuten aan de planten, 

die zomaar anderhalve meter lang worden. 

  

Maar nu de medicinale werking 

Voor de vruchten rijp worden kunnen de bladeren 

gebruikt worden voor bijvoorbeeld thee. Vers of 

gedroogd kunnen ze worden verwerkt. De jonge 

scheuten en bloemknoppen worden gebruikt voor 

een glycerinemaceraat. Dat heet Gemmotherapie 

en deze manier van bereiden heeft een andere 

werking. Omdat er zoveel groei in de jonge toppen 

zit, bevatten zij veel hormoonachtige stoffen die 

ook in ons lichaam een geneeskrachtige werking 

kunnen hebben. De vruchten zelf zijn laxerend, 

vocht afdrijvend en bloedzuiverend. Nou, dat is 

mooi meegenomen maar we eten ze natuurlijk 

vooral omdat we ze lekker vinden. 

  

Voor de bladeren en knoppen ligt dat anders. Zij 

vormen een prachtig middel voor vrouwen. Ze 

ondersteunen bij onze maandelijkse ongemakken, 

kunnen menstruatiepijn verlichten en bloedingen 

minder heftig maken. Op het einde van de 

zwangerschap en bij de bevalling werken ze 

versterkend, ontspannend en herstellend. Daarna 

helpen ze de borstvoeding op gang te brengen en 

de moeder om weer aan te sterken. Wat een 

trouwe vriendin eigenlijk! Vergeten en 

ondergewaardeerd. Het wordt tijd dat we haar 

weer in ere herstellen, opnieuw kennis maken en 

dan weer vanuit eigen ervaring over haar kunnen 

spreken. 

 

Tineke Bruinsma 

 

Iris, Praktijk voor Natuurgeneeskunde en 

Journeytherapie 

  

U kunt terecht in Haulerwijk, 

Wijnjewoude en Beetsterzwaag 
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Natoer Nijs 

Februari 2022
 

Februari bracht qua winter niet wat “normaal” is. 

Ik denk dan aan ijs en sneeuw. Integendeel, vooral 

de laatste dagen in deze maand zijn compleet 

lente-achtig. Dat geeft veel activiteit in het 

vogelleven. Ook de planten schieten de grond uit. 

Het eerste gras wordt gemaaid. Hieronder 

meerdere meldingen die een indicatie geven over 

de lente-achtige omstandigheden.  

 

Mijn eerste broedvogel-inventarisatie op Allardsoog 

leverde alweer veel territoria-achtig gedrag op. 

Denk dan aan zang en baltsgedrag van vogels. 

Tijdens zo’n ronde heb ik uiteraard ook aandacht 

voor “al het andere”. De eerste dagvlinders 

fladderen ook alweer. 

    

Waarnemingen   

 

Vogels 

• Dirry Rietveld meldde mij dat haar echtgenoot 

Rino op 22 februari de eerste Boomleeuwerik 

heeft horen zingen op Allardsoog. Tijdens mijn 

inventarisatie op 25 februari zongen er reeds 

vijf, waarbij 2 paartjes ook al baltsgedrag 

vertoonden. Luister eens naar deze prachtige 

zang. 

 

  
Boomleeuwerik 

 

• Ook de Geelgors is alweer actief aan het 

zingen op Allardsoog. Meerdere vogels. 

 

• De Grote Lijster met zijn onstuimige en snelle 

luide zang is op meerdere plekken actief. 

 

• Spechten zijn al vanaf begin februari erg 

actief. De talrijkste is natuurlijk de Grote 

Bonte, maar ook De Kleine Bonte (twee op 

Allardsoog), de Groene (meerdere plekken 

waar de zgn. “duivelslach” hoorbaar is). Ook 

de Zwarte is weer druk bezig en zelfs onze 

nieuwkomer, de Middelste Bonte is weer te 

horen op de bekende plek(ken).   

 

• Aandacht voor opvallende waarnemingen: Een 

Bokje: een snipje kleiner dan de watersnip 

met kortere snavel en bij opvliegen (vlak onder 

je voeten) snel weer dalend, vloog op 26 

februari weg uit een nat stukje heide op 

Allardsoog.  

 

 
Geelgors 

 

 
Bokje 

 

• Ook de Zanglijster laat zijn luide zang weer 

horen op meerdere plekken. 

• En… wie het nog niet heeft gezien: Ook een 

paartje Ooievaar heeft zijn nest weer bezet 

tegenover de Slotplaats. 

 

Het wachten is nu op terugkeer van onze vroege 

zangvogels, zoals Tjiftjaf, Zwartkop, Fitis. Een 

melding van een roepende Koekoek, werd na 

controle afgedaan met een roepende (baltsroep) 

van de Holenduif….. Voor terugkeer van de 

Koekoek is half april een betere tijd.  
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Als het zachte weer wat aanhoudt, kunnen er 

overigens wel eens diverse records qua vroege 

terugkeer sneuvelen. Denk hierbij aan o.a. aan 

Boerenzwaluw, Zwarte Roodstaart, 

Roodborsttapuit. De laatste twee neigen ook 

steeds meer naar overwintering in ons land.  

 

Planten 

Het is de komende maand zeer gunstig om eens 

een stinzentuin te bezoeken. Helaas moet je dan 

wel een stukje rijden, maar je wordt vorstelijk 

beloond met bloeiende stinzenplanten als 

Lenteklokje, Boerenkrokus, Bonte Krokus, 

Winterakoniet, Daslook enz. enz. Zoek maar even 

op de website Stinzenplanten in Friesland.  Hiervan 

zijn ook gidsen te koop met aanwijzingen waar je 

naar toe moet en tevens welke tijd het beste is om 

bepaalde soorten te zien. 

 

 
Winterakoniet 

 

Dagvlinders 

Boven maakte ik al melding van de eerste 

dagvlinders. Op 26 februari vloog een Kleine Vos 

door mijn tuin. Martin Manson maakt op 23 

februari al melding van een Citroenvlinder, terwijl 

ook al meldingen van de Dagpauwoog zijn 

doorgegeven. 

 

 
Kleine Vos 

 

Tip 

De waarnemingen kunnen online worden bekeken 

op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies 

optie “links” en dan waarnemingen in Bakkeveen.  

 

Verder kunt u een kijkje nemen op 

www.natuurverenigingen-opsterland.nl.  

Op die site o.a. mededelingen en artikelen van 

onze vereniging.  

 

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst 

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

  

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl


 

38 
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Natuerferiening Bakkefean  

helpt de insecten!   
 

 

Waarom insecten helpen? 

Onderzoek heeft vastgesteld dat het heel erg 

slecht gaat met insecten. Insecten vormen 

verreweg de grootste groep van alle soorten 

levensvormen. Zij vormen een onmisbare schakel 

in veel kringlopen of biotopen. Insecten vormen 

niet alleen voedsel voor vogels maar zorgen ook 

voor bestuiving van diverse plantensoorten. 

(Vlinders en wilde bijen horen trouwens ook tot de 

groep insecten) Als het dus slecht gaat met 

insecten dan gaat het ook slecht met veel soorten 

vogels en planten. 

 

Hoe kan de vereniging insecten helpen? 

Door in het bos achter de tuinen van de Twakamp 

een klein perceeltje vrij te maken van opslag en 

daar een passend kruidenmengsel in te zaaien. De 

vrijwilligers Oene Roelsma, Jouke Bouius, Jan 

Hendriks, Willem Roelinga, Michel Pol en Douwe 

Klijnstra zijn er even zoet mee geweest om een 

deel zaaiklaar te maken. Eerst wordt afgewacht 

hoe het zaad aanslaat (kiemt) en als dat goed gaat 

zal geleidelijk aan ook de rest van het perceeltje 

aangepakt worden. De opslag zal deels weer 

terugkomen en ook zal het kruidenmengsel 

jaarlijks éénmalig gemaaid worden, om vervolgens 

in de rillen rondom verwerkt te worden 

 

(Takken)Rillen helpen de insecten ook. 

Het terrein is voor het inzaaien vrijgemaakt van 

kleine bomen, bramen, grassen, pitrus en 

bladaarde. Al dat materiaal is verwerkt in de rillen 

rondom een deel van het perceeltje, om op die 

manier voor weer andere insecten een biotoop te 

vormen.  

Takkenrillen bestaan hoofdzakelijk uit takken met 

als gevolg dat zij grover van structuur zijn dan de 

meeste rillen hier. Kleine vogels zoals bijvoorbeeld 

winterkoninkjes, vinden daar bescherming; andere 

soorten een plekje om te nestelen. 

  

Waarom juist hier? 

Het kleine stukje grond werd vroeger als weilandje 

gebruikt en nog langer geleden als kwekerijtje. De 

laatste gebruiker heette Pruim; het perceeltje 

stond dan ook bekend als “ Het kampke van 

Pruim”. 

 

Als er langere tijd niets meer aan dit terreintje 

gedaan zou worden, zou het al snel in bos 

veranderen. Daar is niks op tegen, alleen zou je 

dan het “kampke” jammer genoeg niet meer 

kunnen herkennen. Bovendien geeft een 

gevarieerder beplanting tussen het bos, meer kans 

op een grotere biodiversiteit. 

De eigenaren hebben de Natuerferiening 

Bakkefean toestemming gegeven om het terreintje 

weer open te maken, in te zaaien en blijvend open 

te houden. 

  

Wat is er ingezaaid? 

Er is een inheems kruidenmengsel ingezaaid wat 

zich leent voor een groeiplaats aan de rand van 

bossen. In vaktermen noem je dat een 

zoomvegetatie. Het duurt normaliter wel een paar 

jaar voordat het mengsel goed is aangeslagen. 

Een mogelijk probleem bij deze locatie is misschien 

de (nog te grote) hoeveelheid schaduw. De 

vereniging zal bij een teveel aan schaduw nog wat 

overhangende takken snoeien en misschien nog 

een enkele boom moeten kappen om voldoende 

zonlicht op de kruiden te krijgen zodat ze niet 

alleen groeien maar ook zullen bloeien. 

 

De vereniging is uitermate ingenomen met het 

beschikbaar stellen van het terreintje door de 

familie Westra. 

 
 

Douwe Klijnstra 
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Wat hebben de politieke partijen in Opsterland voor Bakkeveen in petto?  
 

PB Bakkeveen en PB Siegerswoude hebben helaas 

hun gezamenlijke politieke avond van 7 februari jl 

wegens Corona maatregelen moeten aflassen. Op 

die avond zouden alle 8 politieke partijen, die 

meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing, zich 

presenteren aan onze inwoners. Zij konden daar 

horen welke plannen de verschillende partijen 

hebben voor onze dorpen en zelf de wensen 

aangeven die leven in onze dorpen.  

We willen de partijen nu alsnog de gelegenheid 

geven om zich te presenteren via onze dorpskrant 

de Slûswachter. Alle partijen doen dat graag. 

Daarom kunt u hier lezen wat hun plannen zijn 

voor de komende 4 jaar.  

 

Wie weet helpt u dat bij uw stemkeuze op 16 

maart a.s. 

 

Bestuur PB Bakkeveen. 

 

Dit is de instructie die de 8 deelnemende partijen hebben ontvangen: 

We bieden u als deelnemende partijen aan de 

Opsterlandse gemeenteraadsverkiezingen 2 gratis 

mogelijkheden om toch informatie over uw 

standpunten in Bakkeveen te verspreiden. Wel 

hebben we wat extra beperkingen om ervoor te 

zorgen dat voor elke partij dezelfde 

mogelijkheden bestaan. 

 

Dorpsblad De Slûswachter 

In maart verschijnt dit blad op woensdag 9 maart. 

Dat is precies 1 week voor de verkiezingen. Voor 

alle 8 partijen reserveren we tweederde  A4. 

Deadline voor inleveren is woensdag 2 maart. 

Email de tekst naar info@bakkeveen.nl 

Als de tekst maximaal ongeveer 380 woorden is 

moet het goed passen. De layout van de tekst 

wordt aangepast aan wat in de dorpskrant 

gebruikelijk is, maar de tekst zelf wordt niet 

gewijzigd, ook geen spelfouten oid. Er is ook nog 

ruimte voor een kleine foto dan wel logo. We 

plaatsen geen QR-codes, maar links naar bijv. uw 

website mogen wel in de tekst staan.    

  

Dorpswebsite www.bakkeveen.nl 

Op dinsdag 8 maart willen we onze 

verkiezingspagina publiceren. Van elke partij die 

informatie inzendt, wordt een onderliggende 

pagina gemaakt. Ook hier max 380 woorden en er 

mogen ook een paar (max 4 ) foto’s bij. Verder 

natuurlijk links (verwijzingen) naar externe sites. 

De input kunt u naar info@bakkeveen.nl sturen 

uiterlijk zaterdag 5 maart. 

 

Publicatievolgorde per partij is dezelfde als de 

kieslijsten. 

  

De advertenties op de volgende pagina’s hebben, 

zoals gewoonlijk, ook hier geen enkele relatie met 

de tekst op de betreffende pagina. De combinaties 

van advertentie en politieke partij zijn geheel 

willekeurig tot stand gekomen.  

 

 

  

mailto:info@bakkeveen.nl
http://www.bakkeveen.nl/
mailto:info@bakkeveen.nl
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Waarom?  
 

Vier jaar geleden hebben velen van jullie mij 

gekozen als gemeenteraadslid. Nu staan er 

wederom verkiezingen voor de deur. Jullie zien 

mijn naam weer staan op de kieslijst: plek 3 van 

Opsterlands Belang. Waarom kun je je afvragen 

en dat vraag ik mijzelf ook af. Waarom? 
 

Tijd vliegt 

Mijn werk is niet klaar, het komt ook nooit klaar. 

Maar ik heb afgelopen jaren ervaren hoe het 

gemeentehuis werkt, hoe de hazen lopen. Ik kan 

nu beter inschatten wat haalbaar is en wat veel tijd 

kost. Want 4 jaren zijn zo voorbij; vooral als je 

door corona beperkingen vaak alleen maar officiële 

vergaderingen hebt. Ik wil dus graag verder met 

mijn werk …. 

 

Loze beloften? 

Waar gaat de gemeenteraad over? Van veel geld 

wat er bij de gemeente “doorheen” gaat, ligt 

wettelijk vast wat er voor gedaan moet worden. 

Maar daar wel gestuurd kan worden, moeten we 

met minder bureaucratie meer geld beschikbaar 

zien te krijgen voor de inwoners en om initiatieven 

van de inwoners te ondersteunen. Want zonder 

geld zijn het vaak loze beloften. 

Opsterlands Belang wil de OZB niet verhogen; het 

geld moet dan komen door een efficiëntere 

gemeentelijke organisatie: minder inhuur, geen 

dure rapporten waar we niks mee doen, etc 

Ambtenaren moeten dichter bij de inwoners komen 

te staan.  

Hier heb ik de afgelopen 4 jaren veel tijd 

ingestoken. De gemeente heeft gereorganiseerd, 

maar is zeker nog niet klaar. Tips hoe het beter 

kan en ervaringen met de gemeente om van te 

leren, hoor ik graag. 

 

En wat zijn belangrijke onderwerpen voor ons in 

Bakkeveen: 

• Woningbouw. Voor senioren op de vrijkomende 

Oanrin locatie èn starterswoningen op Aylvalan 

bouwlokatie. 

• Goede (recreatieve) fietspaden 

• Renovatie van De Brink met ruimte voor de 

toekomst 

• Basisvoorzieningen op orde 

• een realistische energie transitie, vooral nu het 

aardgas erg duur is.  

 

Waarom heb ik mij destijds bij Opsterlands 

Belang aangesloten?  

Dit is de partij van de mensen, geen lijntjes en 

geen sturing vanuit Den Haag. Wij leven hier en 

we bepalen met z’n allen, binnen wat de wet 

toestaat, hoe we hier leven. Daar hebben we de 

bestuurders uit de Randstad niet voor nodig. 

 

Stemmen 

Graag zou ik met de ervaringen van afgelopen 4 

jaren nog een periode in de raad willen om meer te 

kunnen betekenen voor de inwoners. Voor de 

inwoners van Bakkeveen, van heel Opsterland. 

  

Mag ik jullie stem op 16 maart? Alvast bedankt om 

mij 4 jaar “van de straat” te houden. 

 

Jan van Dalen, lijst 1, nr 3. 

 

kijk op www.opsterlandsbelang.nl voor ons 

verkiezingsprogramma. 
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Samen Opsterland Groener 

 
Groen staat voor platteland, natuur, 

duurzaamheid en natuurlijk CDA-groen. Maar 

groen staat ook voor vriendelijkheid en 

omzien naar elkaar: iedereen telt mee! En 

Opsterland groener maken doen we natuurlijk 

samen. 

 

Het gaat om de inwoners van onze gemeente. 

Dat betekent, dat we onze inwoners serieus 

nemen. Mee laten praten en serieus hun input 

mee laten wegen bij de uiteindelijke 

besluitvorming. Wat houdt onze inwoners 

bezig? Welke knelpunten ervaren zij en hoe 

kunnen we deze gezamenlijk oplossen? Nog 

belangrijker is misschien, dat we elkaar 

vertrouwen. We doen wat we zeggen, verschuilen 

ons niet achter allerlei procedures en we houden 

geen relevante informatie achter.  

 

CDA Opsterland vindt het erg belangrijk dat bij 

initiatieven vanuit de inwoners de gemeente 

faciliterend en stimulerend optreedt, een actieve 

gemeente die betrokken is en zich laat zien. We 

vinden dat procedures duidelijk zijn, zodat ieder 

initiatief tijdig weet waar ze aan toe is. Dit geldt 

voor bijvoorbeeld initiatieven op duurzaamheid, 

maar ook voor woningbouw. We zetten in op 

inbreiding voor uitbreiding en meer out of the box, 

meerdere huishoudens op één erf of zelfs in één 

gebouw. Bijvoorbeeld bij een leegstaande boerderij 

of ander pand, én bewoning past op die locatie, 

denk dan in mogelijkheden. Goede onderbouwde 

initiatieven op uitbreiding moeten serieus 

behandeld worden.  

 

Ontmoeten is van groot belang, ieder dorp moet 

een ontmoetingsplek hebben zoals een dorpshuis. 

Deze voorziening moet kunnen blijven bestaan. 

CDA Opsterland zet in op bewegen, we zitten veel 

en de afgelopen periode heeft daar zeker geen 

positief effect op gehad. Bewegen in clubverband 

als individueel, aan beiden hechten we veel 

waarde. De openbare ruimte moet uitnodigen tot 

bewegen, laagdrempelig zodat iedereen uit de 

voeten kan. www.cdaopsterland.nl 
 

• Voldoende bouwmogelijkheden in de dorpen. 

• Milieustraat in Gorredijk en groenbrengpunt 

Ureterp ook op zaterdagmiddag open. 

• Een proactieve gemeente tijdens het 

ontwikkelen van bouwplannen. 

• Eenvoudiger, samen op 1 erf kunnen wonen. 

• Geen extra en onnodige kosten voor het 

plaatsen van kleine windmolens. 

• Eerst zonnepanelen op het dak. 

• Binnen 7 werkdagen een reactie van de 

gemeente.  

• Mantelzorgers ontzorgen. 

• Extra aandacht en steun voor mensen die 

leven onder de armoedegrens.  

• Een veilige en fijne omgeving voor onze 

kinderen op school, straat en sportvereniging.  

• Geen coffeeshop in Opsterland.  

• Ondersteunen van vrijwilligers, verenigingen 

en coöperaties uit Opsterland. 

• Opsterland moedigt aan tot bewegen 

  

http://www.cdaopsterland.nl/
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Thús yn Opsterlân 
Fijn en veilig wonen voor iedereen 

 

IEDEREEN een betaalbaar huis  

• Bouwen op vrijkomende locaties 

(schoolgebouwen)  

• Afspraken met gemeente over behoud, 

onderhoud en bouw (huur)woningen  

• Geen huisjesmelkers in Opsterland 

 

IEDEREEN een veilige toekomst  

• We zetten in op een gezonde en groene 

toekomst  

• Het verduurzamen van huizen moet voor 

iedereen mogelijk zijn 

• We steunen iedereen die een duwtje in de rug 

nodig heeft  

• In Opsterland kan iedereen veilig over straat 

 

IEDEREEN doet mee  

• Ontmoetingsplekken voor iedereen  

• Steun voor dorpshuizen in hun 

maatschappelijke rol  

• Steun voor verenigingen bij hun plannen voor 

ledenwerving en ledenbehoud  

• Er mag geen drempel zijn om lid te zijn van 

een vereniging 
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ChristenUnie Opsterland 
 

De ChristenUnie blijft Bakkeveen zien als onze 

toeristische parel en als één van de Opsterlandse 

centrumdorpen waar een uitgebreid 

voorzieningenniveau zorgt voor een goede 

leefbaarheid van de inwoners. De komende jaren 

zal er wel geïnvesteerd moeten worden om dit nog 

verder te verbeteren. Zo wordt al jaren over het 

aanpakken van De Brink gesproken en nu er 

middelen zijn zal dat voortvarend ter hand moeten 

worden genomen. Ook woningbouw is noodzakelijk 

en daarbij moet worden aangesloten op de 

behoefte die er is. Landelijke inpassing is wel 

belangrijk om de waarde van de mooie omgeving 

te respecteren.  

 

Voor zowel de eigen inwoners als de toeristen is 

het belangrijk dat eindelijk de kwaliteit van de 

fietspaden van Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten wordt verbeterd. De gemeente 

heeft deze eigenaren en de provincie bij elkaar 

gezet en er ligt nu een plan waarbij ook een deel 

van de opbrengsten van de toeristenbelasting zal 

worden ingezet. Ook de mogelijkheid van de 

uitbreiding van fiets- en wandelpaden richting 

Groningen en Drenthe moet worden onderzocht.  

 

Als er initiatieven voor het dorp zijn is bij de 

planvorming en uitvoering het in overleg treden 

met Plaatselijk Belang essentieel waarbij de 

Dorpsvisie, de Dorpsspiegels en Bloeizone 

Bakkeveen moeten worden betrokken. De 

Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen moet goed 

vanuit de gemeente worden ondersteund om werk 

te maken van de energietransitie en zo snel 

mogelijk onafhankelijk te worden van Russisch gas 

en sowieso in 2035 geen fossiele energie meer te 

gebruiken om onze schepping te ontzien en als 

goede rentmeester met de aarde om te gaan.  

 

Veiligheid is een belangrijk thema. Zowel als 

het gaat om verkeersveiligheid als handhaving 

bij incidenten. De politie zal vaker zichtbaar 

moeten zijn in het dorp dan nu het geval is. 

Verder is het terugdringen van zwerfvuil een 

blijvende prioriteit net als het verbeteren van 

de biodiversiteit. Ten slotte nog een heel 

concreet punt; wij willen graag de gymzaal of 

in ieder geval een goede gymvoorziening voor 

het dorp behouden. Bakkeveen wordt door 

bezoekers en inwoners goed gewaardeerd en 

de inzet is om die waardering de komende 

jaren alleen nog maar te vergroten. Dat is niet 

alleen goed voor het dorp maar voor de hele 

gemeente Opsterland! 

 

Voor meer informatie zie ook: 

opsterland.christenunie.nl  

  

https://opsterland.christenunie.nl/
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“In gelul kun je niet wonen”  
 

Het is goed toeven in Bakkeveen. We wonen in de 

prachtige gemeente Opsterland, waar we trots op 

kunnen zijn. Bakkeveen is een centrumdorp waar 

we ons thuis voelen, een veilige plek binnen de 

gemeente. Een dorp waar kinderen met een lach 

naar school gaan, waar we kunnen wandelen en 

fietsen in onze prachtige bossen en heidevelden en 

een zwembad en sportcomplex vlakbij is. Net als 

de huisartsenpraktijk en winkels. Bakkeveen is een 

dorp waar veel mensen met plezier wonen, werken 

en genieten van het unieke  landschap en de 

goede voorzieningen. Bakkeveen/Opsterland heeft 

het allemaal!  

 

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is 

geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we ons 

met z’n allen voor inzetten. Zodat jij als inwoner 

veilig en vrij jouw leven kan leiden. En de dingen 

die beter kunnen, pakken we aan, zodat deze ook 

echt beter worden.  

 

Op dit moment horen we dat het nieuwbouwplan 

dichterbij komt. Dat wordt na 12 jaar beloftes van 

de bestuurders ook wel tijd. Al in 2018 werd er 

dankzij VVD’er Wanda Geertsma een opdracht 

gegeven aan het gemeentebestuur om met een 

pilot van small/small houses te starten, in 

Bakkeveen en Gorredijk. Maar het duurt te lang en 

ondertussen komt het initiatief vooral uit het dorp 

zelf, dat zien wij als VVD ook. Het gaat nota bene 

over basisvoorzieningen waarvoor gestreden 

wordt. Dan mag je als inwoner van één van de vier 

centrumdorpen van Opsterland verwachten dat het 

Opsterlandse gemeentebestuur hier daadkrachtig 

mee omgaat. Met Wanda Geertsma als lijstrekker 

willen wij dit 

samen met 

de inwoners 

van 

Bakkeveen 

oppakken en eindelijk eens vaart maken. 

 

Waar de VVD Opsterland zich de komende jaren 

voor wil inzetten in Bakkeveen: 

• Het nieuwbouwplan met betaalbare woningen 

voor Bakkefeansters komt er zo snel mogelijk! 

• Een concrete aanpak om de verouderde en 

afgeschreven schoolgebouwen en het 

gymlokaal te vernieuwen, waar het dorp al 

sinds 2007 mee bezig is! 

• In een centrumdorp als Bakkeveen hoort naast 

goede huisvesting voor het basisonderwijs ook 

goede kinderopvang! 

• Veilige en goede fietspaden in en rondom 

Bakkeveen! 

 

Wij vragen jouw stem en vertrouwen om de 

komende vier jaar weer hard aan het werk te 

gaan. Samen bouwen aan een nog mooier 

Bakkeveen met perspectief voor onze inwoners. 

Opsterland blijft goed, wordt beter! 

 

Er valt weer wat te kiezen voor de inwoners van 

Bakkeveen. 

 

Stem VVD Opsterland op lijsttrekker  

#1 Wanda Geertsma of de Bakkefeansters  

#7 Marieke Breuker-de Haan of  

#17 Rinze Haisma. 

  



 

47 

D66-Opsterland 
 

Opsterland is een prachtige gemeente met heel 

veel potentie. Wij willen deze potentie benutten 

met behoud van het ‘Opsterlandse’ gevoel. Geen 

hoogbouw, veel groen en ruimtelijk opgezet. Wij 

willen in 2040 een inwoneraantal van 40.000 te 

bereiken. Groei in Opsterland is namelijk hard 

nodig om het voorzieningenniveau en de 

aantrekkingskracht in stand te houden. Het huidige 

college is wat ons betreft te passief en te 

conservatief. Door verantwoordelijkheid op het 

gebied van woningbouw af te schuiven naar de 

Mienskip en de stroperige trajecten heeft ze groei 

ontmoedigd. Een resultaat hiervan is dat in de 

afgelopen heel weinig woningen zijn bijgebouwd.  

 

Als gevolg hiervan kunnen Jonge Opsterlanders 

hier niet blijven vanwege de torenhoge 

huizenprijzen, senioren kunnen niet verhuizen 

binnen de gemeente door een gebrek aan gepast 

aanbod. Opsterland is aan het vergrijzen, terwijl 

we moeten vergoenen! Daarom willen wij veel en 

duurzaam bouwen, voor iedereen en in elk dorp. 

We gaan starters actief helpen door het aanbieden 

van erfpachtconstructies en startersleningen. Voor 

senioren bouwen we uiteraard ook bij. Beleggers 

gaan we tijdelijk weren door het instellen van een 

woonplicht. Uiteraard willen we de Mienskip 

betrekken bij het realiseren van woningen. Per 

dorp willen wij dan ook samen met de Mienskip de 

woonbehoefte inventariseren en hier zo snel 

mogelijk actie op ondernemen.  

 

Daarnaast is voor kleinere dorpen de aanwezigheid 

en de bereikbaarheid van voorzieningen van groot 

belang. Wij gaan zorgen verlichte, ruime en veilige 

fietspaden tussen de dorpen, zodat iedereen op 

een veilige manier kan komen waar hij wil. Een 

ander belangrijk onderwerp is de energietransitie. 

Deze transitie zal iedereen raken. Daarom vinden 

wij dat de eigendom van groene energiebronnen 

voor minimaal 50% in handen van de Mienskip 

moet komen. De dorpen mogen zelf hun groene 

energiemix bepalen, hiervoor gaan we vanuit de 

gemeente ‘preferenda’ organiseren. De lokale 

boeren willen we hier ook actief bij betrekken. De 

boeren hebben de ruimte, wij zien hierin een 

unieke mogelijkheid om hen aan een tweede 

inkomstenbron te helpen. Daarnaast gaan wij 

seizoensongebonden toerisme stimuleren zodat 

Opsterland altijd bruist van activiteit. 

  

Kijk voor al onze plannen en voor concrete ideeën 

over hoe wij de Mienskip in haar kracht willen 

zetten op www.d66.nl/opsterland 

 

Shajan Aize de Wagt (Bakkeveen)  

Lijsttrekker D66 

  

http://www.d66.nl/opsterland
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Thús yn Bakkefean 

 

Bakkefean, eartiids noch ferneamd troch de striid 

tusken de Friezen en Drinten, mar lykas in soad 

oare doarpen yn Opsterlân hat sy ek in ferline yn 

de feanûntginning en turf. En dêrmei fansels 

histoarysk ferbûn mei ferskate Opsterlânske 

doarpen. 

 

De FNP is thús yn Opsterlân en fansels ek thús yn 

Bakkefean. Bakkefean mei harren feart, natoer, 

ferieningen, de drokbesochte merken en in warber 

Pleatslik Belang. Belutsenheid by harren doarp 

stiet foar guon Bakkefeanster heech yn it findel. Sy 

sette harren yn foar dat hiele moaie wenplak op ‘e 

râne fan de gemeente, sa moai dat toeristen 

Bakkefean hieltyd mear opsykje. En jou harren ris 

ûngelyk. 

 

De FNP wol dat ek de folgjende generaasjes 

genietsje kinne fan it plak wêr't de ynwenners 

hikke en tein binne. De FNP komt dêrom mei har 

‘Oanfalsplan Wenjen’ en set dizze tsjinoer it 

Haachske Deltaplan en harren Lelyline. It 

oanfalsplan jout romte foar bouwen dêr wêr't 

minsken derom freegje; yn harren eigen mienskip. 

It moat foarrang jaan oan ús eigen jongerein en 

harren in earlike kâns jaan op in wente. Bouwe nei 

aard en skaal fan it doarp, mei safolle mooglik 

each foar it lânskip en de mienskip. 

 

Dit Oanfalsplan, opstelt troch de FNP, stiet yn in 

skril kontrast mei it “Deltaplan voor het Noorden”. 

In plan dy't in oanslach pleget op ús lânskip en 

mienskip. In plan foar grutte ferstedsking fan 

Drachten en It Hearrenfean, mei leafst 45.000 

ekstra wenten foar minsken út de Rânestêd (goed 

foar mear as 100.000 ekstra ynwenners yn 

Súdeast Fryslân) en dêrby de ferplichting om mei 

te wurkjen oan de oanlis fan in spoarline dy't mei 

200 kilometer yn it oere troch de natoer en it 

lânskip raast dy't Opsterlanners en Bakkefeansters 

krekt sa kuozje. 

 

De FNP is in partij foar en fan de mienskip en hat 

deryn in wichtige oerienkomst mei Bakkefeansters. 

Ek op ús list stean grutske ynwenners fan 

Bakkefean dy't thús yn Bakkefean binne. Martin 

Boomsma, Jacob de Vries en Andrys Bakker binne 

alle trije, lykas de FNP, thús yn Bakkefean! 

Mear ynfo op opsterlan.fnp.frl/ 

  

https://opsterlan.fnp.frl/
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Een eerlijk en heerlijk Opsterland! 

In earlik en hearlik Opsterlân! 
 

GroenLinks is een milieupartij en kiest voor 

natuurlijke dorpen waar ook bijen en insecten 

welkom zijn. De prachtige lanenstructuur tussen 

de dorpen mag niet worden aangetast.  Energie 

halen we zo veel mogelijk uit duurzame bronnen 

als wind, water en aarde. Energie moet betaalbaar 

blijven voor inwoners met een laag inkomen. De 

gemeente geeft zelf het goede voorbeeld in haar 

energiegebruik en ondersteunt burgers en 

ondernemers die duurzame initiatieven willen 

ontplooien. GroenLinks wil een 

duurzaamheidsfonds. Wij zijn tegen 

(schalie)gaswinning en proefboringen in onze 

gemeente. Intensieve veehouderij en megastallen 

zijn niet welkom. 

 

GroenLinks is een sociale partij. Iedereen mag en 

kan meedoen. Zowel betaald werk als onbetaald 

werk is van onschatbare waarde. Als het nodig is 

krijgen mensen de ruimte om een opleiding te 

volgen. De gemeente moet banenafspraken maken 

met regionale opleidingscentra om 

beroepsopleidingen aan te bieden. Inwoners met 

een arbeidsbeperking worden ondersteund bij het 

vinden van werk. Mensen met schulden moeten 

goed geholpen worden. GroenLinks wijst er 

nadrukkelijk op dat onnoemelijk veel dingen niet 

mogelijk zouden zijn zonder vrijwilligerswerk. Dit 

vrijwilligerswerk wordt dan ook door ons jaarlijks 

onder de aandacht gebracht door onze 

publieksprijs de Gouden Turf. 

 

In Opsterland is het fijn wonen waar wonen ook 

betaalbaar en duurzaam moet zijn. Wij zoeken 

naar creatieve oplossingen om leegstand en 

verpaupering tegen te gaan. Jonge starters 

moeten in staat zijn om een huis te kunnen kopen. 

Met woningbouwcoöperaties maken we afspraken 

om huizen bij nieuwbouw of renovatie 

energieneutraal te maken. Het is belangrijk dat er 

genoeg sociale huurwoningen zijn om wachtlijsten 

zo kort mogelijk te houden. Opsterland 

ondersteunt lokale woonvormen zoals tiny houses. 

 

GroenLinks staat voor solidariteit. Opsterland is 

een gemeente waarin iedereen zich vrij kan 

bewegen. Ook mensen met een beperking mogen 

niet gehinderd worden bij voorzieningen in de 

openbare ruimte. Wij vinden het vanzelfsprekend 

dat openbare gebouwen in onze gemeente 

rolstoelvriendelijk zijn. Als trottoirs, brievenbussen 

en bushaltes aangepast moeten worden om de 

toegankelijkheid te verbeteren dan doen we dat. 

Fietspaden moeten veilig zijn. In de zorg kiest 

GroenLinks voor maatwerk en de menselijke maat. 

 

Kleine dorpen hebben vaak een sterke sociale 

cohesie. We pleiten ervoor dat voorzieningen in 

stand worden gehouden. GroenLinks is de 

grondlegger van de dorpsbudgetten en weigert dat 

daarop wordt bezuinigd. 

 

Meer informatie: 

opsterland.groenlinks.nl 

 

 

  



 

50 

HISTORISCHE RUBRIEK 

Maart 2022, nr. 2 
 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

  Schatgraven     

 
Het was een opgewonden Jan Noordman, die zich 

vorige week bij ons aan de achterdeur meldde, met 

het bericht dat hij een schat gevonden had. En dat 

was ook zo. In een stalen archiefkast, die al jaren 

geleden na de beëindiging van activiteiten van het 

sociaal cultureel werk in “It Beaken” aan de 

Tsjerkewâl zijn eigendom was geworden, had hij 

een grote envelop gevonden. 

  

De envelop bevatte een stencil van de omslag van 

“It Beaken”, een maandelijks verschijnend blad 

met een oplage van 1200 exemplaren dat huis aan 

huis verspreid werd in Bakkeveen, Duurswoude, 

Wijnjeterp, Waskemeer en Siegerswoude. Redactie 

en administratie H. Nijland. Op de voorkant van het 

omslag was nog ruimte om een maandelijks 

wisselende tekst te plaatsen, en op de achterkant 

van het omslag stonden advertenties van Radio 

Reitsma en Jan Kalma (vervoer). 

   

Henco Nijland werkte van 1967 tot 1972 als sociaal 

cultureel werker in It Beaken, dus we mogen 

aannemen, dat het door Jan Noordman gevonden 

stencil tenminste vijftig jaar oud is. Het blad 

bestond al eerder: In de jaarvergadering van 

Plaatselijk Belang Bakkeveen in 1964 werd de 

toezegging gedaan dat het huis- aan-huisblad van 

”It Beaken” elke maand zal worden uitgegeven en 

verspreid. 

  

In een eerder nummer van de Slûswachter (januari 

2018) is een prachtig verslag van een interview 

met Henco Nijland en oud deelnemers verschenen, 

geschreven door Bob Waisfisz. Het is nog terug te 

vinden op de website Bakkeveen 

(www.bakkeveen.nl/dorpskrant). Daarin wordt ook 

het maandelijks weerkerende dynamische proces 

van het stencillen, het bundelen en het verspreiden 

van het blad beschreven. Maar er verschenen meer 

bladen in Bakkeveen.  

 

Vanaf september 1962 gaf ook de 

voetbalvereniging Bakkeveen een maandelijks 

tijdschrift uit, dat op dezelfde leest geschoeid is als 

“It Beaken”. Het heette Heamas-prikkels.  

De verschillende bladen zijn in 1984 opgegaan in 

het Clubblad, het blad waarin alle verenigingen hun 

activiteiten presenteren. Het formaat wordt 

gewijzigd, in plaats van dubbelgevouwen half 

folioformaat wordt het een A4- formaat. Dat is het 

formaat dat ook nu nog wordt gebruikt. 

 

Deelnemende verenigingen zijn in 1986 de 

toneelvereniging, de volleybalvereniging, de 

ruitervereniging, de touwtrekvereniging, de 

tennisvereniging, de voetbalvereniging, de 

jazzgymvereniging, de natuur- en vogelwacht en 

de vereniging Het Groene Kruis. Op de voorpagina 

prijken allemaal gestileerde menselijk figuren in 

sportieve houdingen, voorwaar een beeld waarmee 

de Bloeizone wel uit de voeten zou kunnen. 

 

In 1997 wordt de C van clubblad vervangen door 

de K van Klupblad, en presenteert het blad zich als 

het officiële orgaan van alle verenigingen in 

Bakkeveen. En in 2010 krijgt het een nieuwe 

naam: de Slûswachter. Nog steeds is het een 

maandblad, dat wordt gestencild, gebundeld en 

verspreid door vrijwilligers. Nog steeds bestaat op 

het basis van de simpel financieringsmodel: het 

blad wordt gratis verspreid, de kosten worden 

gedragen door lokale ondernemers die 

advertentieruimte kopen.  

 

Ik besef weer, wat een rijk dorp Bakkeveen is. Het 

slaagt erin zijn eigen communicatiekanalen met de 

bewoners in stand te houden en te verbeteren - 

denk maar aan de website  -  terwijl de druk vanuit 

andere informatiebronnen steeds verder toeneemt. 

Het voorziet inwoners van Bakkeveen maandelijks 

van schriftelijke informatie over hoe het ervoor 

staat in Bakkeveen. Vrijwilligers maken het blad en 

verspreiden dat in het dorp. En het is een feest om 

op de website – op de pagina Slûswachter - nog 

eens terug te lezen hoeveel verschillende 

onderwerpen de loop van de jaren de revue 

passeren.  

 

Ik wil geen onderscheidingen gaan uitdelen, maar 

mij viel wel op hoeveel namen van personen, die 

een generatie geleden al dragers waren van 

verenigingen en initiatieven, ook vandaag nog op 

veel terreinen waarop vrijwilligerswerk gedaan 

wordt de boel in de lucht houden. Is het voor 

gewone (jong)volwassenen nog veel moeilijker 

geworden om bij te dragen aan dit soort 

activiteiten, of is er een ander type mens aan het 

ontstaan, die minder vaste binding ervaart met de 

gemeenschap waarin hij leeft? 

 

Ik schreef dit verhaaltje ruim een week geleden. En 

nu ik het herlees om het nog even te corrigeren, 

besef ik ineens waar dit verhaal echt over gaat: het 

laat zien dat een samenleving op elke niveau een 
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weefwerk is van allerlei verbindingen die 

gekoesterd worden en in stand gehouden worden. 

De basis ervan ligt in positieve menselijke 

eigenschappen zoals het vermogen om je in te 

leven in de positie van andere mensen, respect 

voor anderen, de bereidheid om te delen, het 

vermogen om met andere mensen samen te leven.  

De bruuskheid waarmee dat weefsel op dit moment 

in Oekraïne wordt verscheurd schokt ons allemaal. 

Het laat zien laat zien hoe kwetsbaar dat weefsel 

is. Het is goed om daarbij stil te staan. Ook in 

Nederland.  

     

Terug naar de toekomst      

Op 2 november 2021 overleed Rob Hajer (1929), 

een van de voortrekkers van de 

volkshogeschoolbeweging en de permanente 

educatie in Nederland. Zijn loopbaan begon vlak na 

de oorlog op de volkshogeschool. Oud-collega’s en 

-studenten reageerden met warme woorden over 

de betekenis die hij had voor henzelf en voor de 

sector.  

 

Het idee ontstond om een bijeenkomst te 

beleggen, waar ingegaan zal worden op de 

actualiteit van zijn gedachtengoed en dat van de 

volkshogeschool. Geen herdenkingsbijeenkomst, 

maar om met elkaar uit te wisselen hoe het werk 

doorgaat. In nieuwe vormen, en met nieuwe 

generaties en in een ander tijdsgewricht. “Wat is 

de waarde van permanente educatie voor een 

“democratische, tolerante en pluralistische 

samenleving?” schreef Rob Hajer in 1960.  

 

Op vrijdag 1 april 2022 komen er mensen op het 

Allardsoog een dag bijeen die zich bij dat thema en 

bij de geschiedenis van het volkshogeschoolwerk 

betrokken voelen bijeen om te praten over hoe op 

dit moment mensen kunnen worden aangespoord 

tot een actief burgerschap en tot het aanpakken 

van thema’s als samenleven in verscheidenheid, 

zinvol en volwaardig meedoen, zorg en steun voor 

kwetsbare mensen, vertrouwen hebben en je 

gehoord voelen, evenwichtige verdeling van lasten 

bij verduurzaming. 

 

Leden van de Historische Vereniging en andere 

inwoners van Bakkeveen, die zich betrokken voelen 

bij deze thema’s en daar ook in de eigen omgeving 

werk van willen maken, willen we de gelegenheid 

bieden om deel te nemen aan die bijeenkomst.  

 

Voor een beperkt aantal deelnemers wil de 

Historische Vereniging de kosten op zich nemen.  

 

Het zou vooral mooi zijn als ook jongeren zich 

mengen in deze discussies. Geïnteresseerden 

kunnen contact met mij opnemen 

(hoogenboom.f@home.nl). 

 

Fred Hoogenboom 

 

Foto-sessies 
 

We zijn corona alweer bijna vergeten. De eerste 

bijeenkomst na verschillende varianten van 

lockdown’s was dinsdagmiddag 22 febr. Wat 

schetste onze verbazing: we waren maar liefst met 

16 personen. Iedereen wilde er blijkbaar wel even 

tussenuit. Ook duurde de pauze langer dan 

gebruikelijk en zijn we aan het eind nog een half 

uur langer doorgegaan. Er was blijkbaar behoefte 

om bij te praten.  

 

Er was nieuw oud-fotomateriaal van dorpsfeest van 

ca 1980 van Willem Dolstra. Daarnaast hebben we 

jaren ’50 foto’s van ’t Hout in de beginjaren 

besproken. Ook fotomateriaal van zwembad 

Dúndelle in de beginjaren (1969,1970) en opening 

van de vernieuwde Brink in 1992 passeerden de 

revue.  

 

Volgende bijeenkomst 

Dinsdagmiddag 29 maart (en dan de laatste voor 

de vakantie op 26 april).  

Dus steeds de laatste dinsdagmiddag van de 

maand.  

Start 13:30 in Dúnhoeke.  

Einde is rond 15:30 uur en toegang is gratis. 

  

mailto:hoogenboom.f@home.nl
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Kerkdiensten It Keningsfjild 

 
Datum Tijd Voorganger Locatie 

Zondag 6 mrt 9:30 Ds. J. Taslma, Hurdegaryp De Mande 

Woensdag 9 mrt 19:30 Vesper, biddag, aansluitend gemeenteavond St. Piter 

Zondag 13 mrt 9:30 Ds. H. Engelsma, Wijnjewoude St. Piter 

Zondag 20 mrt 9:30 Dhr. S. de Jong, Joure De Mande 

Zondag 20 mrt 9:30 Kerk-op-schoot dienst De Mande 

Zondag 27 mrt 9:30 Ds. P. Pit, Drachten St. Piter 

Zondag 3 apr 9:30 Ds. F.F. Fink, Burgum De Mande 
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Activiteiten van Natuurmonumenten en Slotplaats 
 

Oer-beleving op een historische plek 
 

Zondag 13 Maart 

Genieten, beleven en leren.  

Kampvuren, wildpluk wandeling, lezing oervoeding, 4-gangen lunch 

 

Orthomoleculair Therapeut Roelina Banga geeft een 

lezing/workshop over oervoeding en om direct te 

kunnen proeven van deze oervoeding neemt chef 

Jouke Drijfhout ons mee in een smaakbeleving van 

een heerlijk 4-gangen lunch. Geheel lokaal en uit 

het seizoen (restaurant De Slotplaats). 

 

In de prachtige omgeving, omringt door bossen, 

gaan we ook een korte wandeling doen en gaan we 

opzoek wat we lokaal vinden, wellicht zelfs kunnen 

plukken!  

 

 

Op het Landgoed De Slotplaats lekker warm bij het 

kampvuur en verse kruidenthee komen we 

helemaal in een oerbeleving. 

 

Tip 1: neem aansluitend een heerlijke lange 

boswandeling door het naastgelegen bos. 

Tip 2: neem warme kleding mee voor de buiten-zit 

 

De Slotplaats, Bakkeveen, Friesland  

 

Zondag 13 maart | (incl. 4-gangen oer-

lunch) 10:00 – 14:15  |  €42,50 

Meld je aan via: info@deslotplaatsbakkeveen.nl 

 

 

Buitenspeeldag van OERRR 
 

Kom speuren, spelen, spotten en ravotten! Heb jij een boswachter van OERRR in de dop? Kom dan 

samen met je kind(eren) op woensdag 4 mei naar dit evenement op landgoed De Slotplaats.  

Jullie gaan op ontdekkingstocht in het bos 

en leren allerlei toffe skills die je nodig 

hebt om een echte boswachter te worden. 

Dus trek laarzen en oude kleren aan en 

verzamel alle stempels. Je kind ontvangt 

na afloop het enige echte 

boswachtersdiploma van OERRR.  

Meer informatie 

en aanmelden:   

 

  

https://www.deslotplaatsbakkeveen.nl/
mailto:info@deslotplaatsbakkeveen.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 29 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

Gezellige ochtenden 
 

De gezellige ochtenden in It Ankerplak 

georganiseerd door Mientje Stoelwinder zijn 

hervat.  

Elke 2 weken op de woensdagochtend is er van 

10 tot 12 uur gezellig koffiedrinken, handwerken 

en bijkletsen in de zaal van It Ankerplak.  

 

Iedereen is welkom. Kosten € 3,-- voor de koffie 

etc. 

 

De eerstvolgende data zijn: woensdagochtend 

30 maart, 13 april, niet op 27 april Koningsdag, 

11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni en als laatste 

voor de vakantie 6 juli 2022. 

 

 

Vlooienmarkten 
 

De vlooienmarkten beginnen dit jaar naar 

verwachting op zaterdag 2 april. Net als 

voorgaande 2 corona-jaren dienen standhouders 

hun plek van te voren te reserveren via 

www.bakkeveen.nl/markt. Dit reserveren 

kan pas vanaf 29 maart. Zonder reservering 

hebben standhouders geen toegang. Het 

reserveringssysteem wordt doorgezet om te 

grote markten te voorkomen èn naar 

verwachting in 2023 zal het beschikbare terrein 

van de markt kleiner worden door woningbouw 

achter Aylvalân. Het max aantal standhouders 

zal ca 600 bedragen. 

 

In april is er 1 markt; in de maanden daarna zijn 

er steeds 2 markten per maand gepland. 

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 

maart als volgt geopend: 

• 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). 

 

 

Vrijwilligers Slûswachter 
 

De “verlate nieuwjaarsbijeenkomst” voor de 

vrijwilligers van de Slûswachter is op 

woensdagavond 16 maart om 18 uur in De 

Brink. Voor de bundelaars geldt dat je meetelt 

als vrijwilliger als je 3x of vaker hebt gebundeld 

in 2021. Heb je ten onrechte geen uitnodiging 

gehad, stuur dan snel een mail naar Jan van 

Dalen: info@bakkeveen.nl  

 

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

Noodgevallen, alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  

Dorpsagent: Oebele Dijk      

Email: oebele.dijk@politie.nl  Tel.: 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 06 4421 3315  
• Neeltje Haisma 0516 541318 
• Jelly Hoekstra 541 836  
• Trea Bijker 06 3368 4545 
dorpssteunpunt@bakkeveen.nl 
 

Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de 

categorie “voorzieningen”. 

Slûswachter 

Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe 

teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur 

even een email naar info@bakkeveen.nl  

Ca 800 digitale abonnees.  

 

Het “De Slûswachter” team 

Functie Naam Telefoon 

Administratie Wilma Kolk 542073 

Drukwerk Jan de Groot 541828 

Redactie Jan van Dalen 0651175883 

   

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen 

voor aanleveren van kopij, bundelen en 

verspreiding 

 

 

Kopij inleveren 

Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of 

info@bakkeveen.nl  

Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de 

voorgaande maand (soms wat eerder, zie agenda 

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

ook voor ondernemers, voorzover in dit blad 

geadverteerd wordt. 

Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in 

de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. 

 

Oplage  

890 papieren exemplaren, verspreiding in heel 

Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De 

digitale Slûswachter wordt publiek via 

www.bakkeveen.nl verspreid, en via email naar 

derden gezonden. 

 

Publicatie 

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

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

Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde)  

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

goedkoper.  

Bankrek. NL 69 RABO 0363 9321 43  

 

Internet Bakkeveen Online 

www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen 

onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij 

in beide media opgenomen.  

De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend.  

 

Klachten, meldingen storingen aan de 

gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail 

meldingen@opsterland.nl 

 

Praktijk voor klassieke Acupunctuur 

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

Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 06-49642014  

 

Dierenartsen 

Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema, 

Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 

0594-641600 Spreekuur: volgens afspraak. 

http://www.jehuisarts.nl/
http://www.fysiotherapiegoren.nl/
mailto:info@bakkeveen.nl
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Bestel nu online via  

 

www.snackbar-dekolk.nl 

ook voor afhalen! 

 

Openingstijden elke dag: 

11 – 20 uur 


