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Jaargang 14 nr. 4 

       April 2022 

 

De eerste vlooienmarkt van 2022 is alweer geweest (2 april). Het leek wel een 

kerstmarkt: dikke sneeuwbui rond 10 uur. Erg koud met temperatuur rond 2 

graden. Later ook nog wat zon. Ca 340 standhouders en relatief veel publiek. 



2 

  



3 

De Slûswachter 

 

Wat een zonnige maart maand! 208 uren zon, dat 

is gemiddeld bijna 7 uren per dag, een record. 

Goed voor de zonnepanelen dus. Jammer dat de 

panelen van het Postcoderoos project van 

Bakkeveen net te laat klaar waren (pag 34). 

Slechts 5 mm regen en dan als weersomslag op 31 

maart een 7 à 10 mm regen (in de vorm van 

sneeuw). 

 

En dan begin april: het is meer winter dan de 

afgelopen 3 maanden met op 1 april eventjes witte 

velden. Ook een bijzondere vlooienmarkt met een 

stevige sneeuwbui, ook een unicum.  

 

Veel leesplezier in de Slûswachter, met weer 

aankondiging van vele activiteiten en 

evenementen.    Jan van Dalen

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 6 apr Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke  21 

Wo 6 apr De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 16:45 uur 32 

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

Do 7 apr Klaverjassen in It Ankerplak. Elke donderdagmiddag tot 1 juni (begin zomerstop) --- 

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

Za 9 apr Doarpstún. Klusochtend.  9 uur, hoek Merskekamp/Dwarskamp 29 

Za 9 apr Cabaret “Bytsje minder bytsje mear”. Ald Leger, Waskemeer. 20:15 uur Web 

Zo 10 apr Filmhuis: maandfilm (laatste vh seizoen). Dúndelle, 16 uur.  33 

Ma 11 apr Corona informatie en vaccinatie. Dundelle, 17 – 20 uur (vrije inloop) Web 

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

Di 12 apr Gezond Natuurwandelen. Elke dinsdagochtend bij Dúndelle, 9:30 uur 33 

Wo 13 apr Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 56 

Vr 15 apr Goede Vrijdag --- 

Ma 18 apr Tweede Paasdag --- 

Di 19 april Corona informatie en vaccinatie. Dundelle, 17 – 20 uur (vrije inloop) Web 

Do 21 apr Vrouwen van Nu: Aaltje Ypey, Diskjockey. Dundelle, 19:45 uur 19 

Di 26 apr Oude foto’s bekijken en beoordelen. Dúnhoeke, 13:30 uur (laatste vh seizoen) 45 

Wo 27 apr Koningsdag Feest rondom Dúndelle met o.a. vrijmarkt, 10 uur 53 

Vr 29 apr Laatste dag inzenden kopij Slûswachter maand mei --- 

Za 30 apr Meivakantie t/m 8 mei --- 

Ma 2 mei Huisartsenpraktijk Bakkeveen gesloten wegens vakantie (tot en met 6 mei) 8 

Ma 2 mei Natuurvereniging Bakkeveen: Ledenvergadering. Dúndelle, 20 uur 44 

Wo 4 mei Natuurmonumenten Slotplaats: Buitenspeeldag van OERRR vanaf 10 uur 48 

Wo 4 mei Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 21 

Wo 4 mei Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur (met korte stop om 20 uur). --- 

Vr 6 mei Muziekpodium Bakkeveen: Guy Davis. Dúndelle, 20:30 uur Web 

Za 7 mei Vlooienmarkt, 6-13 uur Web 

Wo 11 mei Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 56 

Za 14 mei 3 Provinciën wandeltocht  5-40 km wandelen. www.3wandel.nl  Start bij Dúndelle 56 

Za 14 mei Klusdag Doarpstún. 9 uur, hoek Merskekamp/Dwarskamp 29 

Za 14 mei AtelierNatoer: Weekend Landschap lezen & schilderen Web 

Zo 15 mei Muziek bij de buren. Diverse locaties in Bakkeveen, 13 uur 35 

Do 19/ Zo 22 mei Dorpsfeest op terrein bij sportvelden. 52 

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 

Beste mensen, 

Deze keer begin ik met een persoonlijk woordje. 

Na 6 jaar is dit de laatste keer dat ik als 

voorzitter van Plaatselijk Belang een stukje 

schrijf voor de Slúswachter. Mijn termijn van 2 x 3 

jaar zit er in april 2022 op. Dat betekent in onze 

vereniging dat je moet aftreden. Dat is destijds 

een goed besluit geweest. Op zijn tijd een nieuw 

gezicht en frisse ideeën zijn goed voor een 

vereniging. “Na dizze weer een frisse”.  

 

Ik heb deze functie met heel veel plezier en inzet 

gedaan. Ik kan terugkijken op een prachtige tijd. 

Ik heb veel mensen leren kennen. Er zijn deze 6 

jaar veel zaken de revue gepasseerd. Ik noem 

er een aantal: behoud van het gemeentelijke 

zwembad en dorpshuis, 3 nieuwe speeltuinen, 

Energie project, Spoelstra’s draai, (recreatieve) 

fietspaden, woningbouw, scholen en 

gymnastieklokaal, wandelrondje, de Dorpsvisie, 

opknappen Mjûmsterwei en De Brink, Doarpstûn, 

Bloei Zone. Dit alles ging gepaard met het 

binnenhalen van veel en grote subsidies vanuit 

allerlei fondsen en onze Vlooienmarkt. Maar het 

meeste werk wordt gedaan door en vindt 

plaats in alle commissies die het dorp rijk is. 

 

Ik ga ze niet allemaal opnoemen want dan vergeet 

ik er zeker enkele. Het is indrukwekkend hoeveel 

mensen zich hiervoor inzetten. En wie niet actief 

meedoet, voelt zich er toch bij betrokken. Dat 

geeft een groot gevoel van saamhorigheid. Dat is 

de kracht van ons dorp. Ik vind dit toch zo mooi! 

Daar zal ook altijd een rol voor Plaatselijk Belang 

in zijn. Ik blijf dit volgen “vanachter de 

geraniums”, en natuurlijk door het lezen van deze 

dorpskrant en de website.  

 

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen 

dat jullie mij gegeven hebben om mijn rol als 

voorzitter te kunnen vervullen. Mijn 

medebestuursleden wens ik veel succes en plezier 

in dit vrijwilligerswerk. 

 
 

ALV: Algemene Leden Vergadering op 5 april 

2022. 

Als deze Slûswachter op jullie deurmat valt, is de 

ALV al geweest. Ons bestuur had als 

bestuurskandidaat mevrouw Rommy 

Schaafsma (van het witte huis op De Brink) 

voorgesteld. Als zij daadwerkelijk gekozen wordt, 

is het bestuur weer compleet. Ze kunnen weer met 

volle vaart vooruit.  

 

Bijstelling Dorpsvisie Bakkeveen. 

Elke 5 jaar wordt de Dorpsvisie bijgesteld. In 2022 

wordt dit voor de derde keer gedaan. Tijdens de 

laatste ALV is hier een begin mee gemaakt.  

De Dorpsvisie geeft de mening weer van de 

inwoners van het dorp. Waar willen we naar 

toe? Wat is goed, wat kan beter, wat missen we en 

wat willen we behouden.  

 

We willen de mening weten van zoveel mogelijk 

inwoners, van jong tot oud. Daarbij denken we aan 

leefomgeving, voorzieningen, uitstraling van het 

dorp, recreatie, natuur, woningaanbod etc. Er is 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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plaats voor iedereen om mee te denken en mee te 

doen aan de nieuwe Dorpsvisie. Sterker nog, het is 

belangrijk dat veel mensen hier aan 

bijdragen. Men kan zich aanmelden bij PB. 

 
Renovatie De Brink komt dichterbij.  

De gemeente geeft aan begin mei een 

inloopavond te willen houden. Het is een heel 

werk (overleg waterschap, waar lopen alle 

leidingen, wat is verkeerstechnisch mogelijk, hoe is 

de ondergrond etc.) om alles eerst goed in kaart te 

brengen. Wat er bedacht is moet wel uitgevoerd 

kunnen worden. De Gemeente maakt een mooie 

3D presentatie van het concept plan om aan het 

dorp te presenteren. Op de inloopavond zie je dan 

in een soort filmpje hoe De Brink eruit zou kunnen 

zien.  

 

Omdat het geld van de Regiodeal betreft, zit er 

een einddatum aan dit project. Het moet in 

2023 klaar zijn. Komt allen straks vooral 

kijken op de info avond hoe de plannen eruit 

zien en plaats jullie opmerkingen hierbij. We 

hebben nu de kans en het geld ervoor gekregen.  

 

Omdat het een beperkt budget is, kunnen niet alle 

wensen worden vervuld. Maar als we deze kans 

niet grijpen, gaat dit aan onze neus voorbij. Dan 

moeten we waarschijnlijk jaren wachten voordat er 

weer een schip met geld langs komt. Hopelijk 

komen we met elkaar tot een mooi en een zo 

breed mogelijk gedragen plan voor renovatie.  

Vanuit het dorp kwam een vraag over wat de 

verkeersremmende maatregelen op de 

Tsjerkewâl zijn. Het is de bedoeling om, ongeveer 

ter hoogte van voormalige slagerij Van Eik, een 

soort wegversmalling te maken door middel van 

hagen.  

 

Recreatieve fietspaden. 

Er is nog geen definitief “ja”. Maar na 

vasthoudend lobbyen van PB’s Wijnjewoude 

en Bakkeveen hebben de Gemeente, Provincie en 

Natuureigenaren de handen ineen geslagen en 

doorgepakt. Na dit jarenlang afgehouden te 

hebben, is de Gemeente nu gelukkig wél bereid om 

te investeren in fietspaden op grond van een 

ander. Dit lijkt nu af te stevenen op een aanpak 

van een groot deel van de fietspaden. Het betreft 

dan in eerste instantie de fietspaden ten 

noorden van de Duerswâldmerwei tussen 

Wijnjewoude en Bakkeveen. Het streven is om 

hier eind van dit jaar mee te beginnen. Hopelijk 

wordt er ook snel financiering gevonden voor de 

rest van de recreatieve fietspaden ten zuiden van 

deze weg. De PB’s blijven hierop aandringen.  

 

Ik eindig met een oproep om lid te worden van ons 

PB. Samen staan we sterk(er).  
Bent u nog geen lid van Plaatselijk Belang en 

wilt u dat wel graag worden? 

Dan vindt u op www.bakkeveen.nl/pb een 

aanmeldingsformulier. Om de prijs hoeft u het niet 

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

 
Jannie Tjassing 
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De Harmsdobbe vangt de 

eerste vluchtelingen uit de 

Oekraïne op. 
  
Belofte maakt schuld wanneer ik vorig jaar samen 

met Jan Noordman, Simon en Marjolein Jolmers 

bezoek op hun kampeerboerderij 'de 

Harmsdobbe’. Mijn aandeel van die avond blijft 

beperkt in het goed luisteren en observeren. Jan 

zorgt voor het verhaal in de Slûswachter en ik 

beloofd om in het voorjaar van 2022 daar op terug 

te komen. De insteek van mijn bezoek is normaal 

gesproken om een kijkje te nemen in de historie 

van, in dit geval ‘De Harmsdobbe’. 

  

De broers Jan en Kees van De Wolfshaar zijn in 

1949 op De Harmsdobbe komen wonen. Kees van 

de Wolfshaar: 'Een dag na Kerstmis 1949 zijn Jan 

en ik naar Bakkeveen vertrokken. We liepen hier 

met die makelaar in het land te stappen. We 

wisten wel dat Kok, ook uit Hoogland, iets gekocht 

had in het verre Friesland. Maar nu bleek dat ons 

land vlakbij dat van hen lag. Ik had bijna een jaar 

verkering met Agnes Schothorst uit Soest en we 

hadden inmiddels trouwplannen.  

 

 
 

Na de oorlog was er een huizen schaarste. In 

Bakkeveen hadden we een houten keet bij onze 

boerderij ‘De Harmsdobbe’ en hierin vonden wij 

ons eerste onderkomen. In die keet hadden Jan en 

ik twee kamertjes getimmerd. Een voor Jan en de 

andere voor Agnes en mij. Het werd een moeilijke 

tijd voor Agnes. Zij kwam vanuit het luxe Soest, 

waar gas en elektra gemeengoed was. En nu zat 

ze aan een modderig zandpad, ver weg van alle 

voorzieningen. Door de mensen in de buurt – de 

families Van Bergen, De Vries, Van der Veer en 

vrouw De Boer op het hoekje – werden we 

geweldig opgevangen. Toen we er nog maar net 

waren, kregen we al het paard, de wagens en 

eggen van Geert de Vries in bruikleen’. 

  

Jan van de Wolfshaar: 'Wanneer de koeien in de 

zomerperiode in het land liepen, was er in de grote 

stal plaats voor kampeerders. Hierin waren we met 

z’n allen actief. Kampeerders kwamen uit heel 

Friesland. Eerst in het stro, later op strozakken en 

nog later kwamen de matrassen. We begonnen 

met een kwartje per persoon per nacht, wat in de 

loop van de jaren opliep naar guldens’.  

  

Bovenstaande is een korte impressie uit ‘Ald 

Bakkefean’ tijdschrift van de historische 

vereniging Bakkeveen. Wat mij is bijgebleven 

tijdens het bezoek in November 2021, is hoe 

uiteindelijk Simon en Marjolein tot koop van ‘de 

Harmsdobbe’, zijn overgegaan. Simon zijn vader 

heeft met zijn leerlingen in het verleden regelmatig 

gebruik gemaakt van de groepsaccommodatie ‘de 

Harmsdobbe’ en tijdens een door Simon, Marjolein 

en de kinderen gehouden uitstapje aan de 

Bakkeveense duinen hoorden ze vrij kort daarna 

dat ‘de Harmsdobbe’ te koop stond. De omgeving 

van Bakkeveen trok hen beiden zo aan dat ze 

besloten een bod uit te brengen. Op weg naar hun 

vakantie hebben ze telefonisch een bod  
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MEIVAKANTIE 

De Huisartsenpraktijk en Apotheek zijn gesloten van 

 

Maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei 2022 

en op donderdag 26 mei Hemelvaartsdag 

  Houd rekening met uw medicatievoorraad   

            

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 

Meester Geertswei 5 

9241 GJ Wijnjewoude 

 Tel. 0516-481250 

 

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

Een prettige meivakantie toegewenst, 

Team huisartsenpraktijk Bakkeveen 

  

http://www.jehuisarts.nl/
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uitgebracht zonder een bezichtiging met de 

makelaar af te kunnen spreken. Het bod wordt 

geaccepteerd en alsnog plannen ze een 

bezichtiging en hebben tot op de dag nog geen 

spijt gehad van de overstap naar Bakkeveen en de 

aankoop van de groepsaccommodatie. ’s Morgens 

op de fiets door de Bakkeveense duinen de 

kinderen naar school brengen is toch super’.  

  

Het moment dat ik bel hebben Simon en Marjolein 

het enorm druk met de inrichting van een gedeelte 

van 'de Harmsdobbe’ tot tijdelijke opvang voor 

gevluchte Oekraïners. Het zal niemand ontgaan 

zijn dat ruim 4 weken geleden de Russische leider 

Poetin Oekraïne binnenvalt en daar een enorme 

onmenselijke moordpartij aan het aanrichten is. 

Heel de NAVO keert zich tegen Poetin en de 

Oekraïners proberen zoveel mogelijk hun land en 

alles wat ze aan bezittingen hebben en niet mee 

kunnen nemen te verlaten. De grootste 

vluchtelingenstroom is naar Polen van waaruit ze 

door heel Europa proberen overgeplaatst te 

worden, meestal gaat het hier om alleen de 

moeder met haar kinderen en gaat de man terug 

om aan het front tegen de Russen te strijden.  

 
Nederland heeft aangegeven dat ze ca. 50.000 

Oekraïners in eerste instantie kunnen opvangen. Al 

snel worden via alle gemeenten oproepen/ 

verzoeken gedaan om gevluchte Oekraïners op te 

willen nemen, zo ook de gemeente Opsterland en 

dus Bakkeveen, verschillende Bakkeveensters 

melden zich aan om hun huis of B&B beschikbaar 

te stellen en ook als vrijwilliger. Dit geldt ook voor 

Simon en Marjolein. Ze vinden dat ze iets moeten 

doen voor deze vluchtelingen als vrijwilliger en 

hebben natuurlijk met ‘de Harmsdobbe’ een locatie 

waar alle faciliteiten aanwezig zijn om Oekraïense 

vluchtelingen tijdelijk onderdak te kunnen bieden.  
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Wanneer ik Simon bel om een afspraak te maken 

heeft hij 24 uur daarvoor doorgekregen dat een 

groep Oekraïense vluchtelingen onderweg is. Op 

dat moment moet alles nog geregeld worden om 

deze mensen een slaapplaats en andere faciliteiten 

te bieden. Het is snel schakelen, eerst wordt oud-

eigenaar Koen Roozen gebeld of hij kan helpen de 

groepsaccommodaties aan te sluiten op water en 

gas (alles is nl voor de winter afgesloten). Vanuit 

de gemeente heeft Marjolein o.a. de naam van 

Minze Hamstra doorgekregen. Hij heeft eerder een 

oproep gedaan voor de inzameling van goederen 

voor de opvang van de Oekraïners. Door middel 

van een groepsapp is het voor Minze een kleine 

moeite om binnen 24 uur alle vrijwilligers die in 

Bakkeveen wonen en zich bij de gemeente hebben 

opgegeven te bereiken. 

   

De groep vrijwilligers bestaat uit: Minze Hamstra, 

Antje Lehman, Baukje Mulder, Frans Mulder, 

Gonda Reinderink, Johan Sieswerda, Joke Brouwer, 

Karen de Jong, Sietske Russchen, Silvia Flantua, 

Simon en Marjolein Jolmers. De volgende dag 

staan ruim 10 vrijwilligers klaar die het bijna 

onmogelijke presteren en zorgen dat ‘de 

Harmsdobbe’ spik en span is om de eerste 

vluchtelingen op te vangen.  

 

Wanneer Marjolein en Simon terugdenken aan hoe 

dit is gegaan zijn ze zo ongelofelijk blij dat ze het 

met alle hulp voor elkaar hebben gekregen. Ik 

merk zelfs dat ze daar best emotioneel onder zijn 

en daarnaast zeer gelukkig dat alle 

Bakkeveensters zich zo begaan voelen met wat er 

in Oekraïne gebeurt en dat ze iets terug kunnen 

doen. Op 19 maart is alles klaar en 21 maart 

ontvangen Marjolein en Simon de eerste 

vluchteling een jonge vrouw met haar kat. Er is 

voldoende eten en drinken, maar toch besluiten ze 

de vrouw gewoon met het gezin mee te laten eten. 

 

De taal is wel het grootste probleem. Engels sprak 

ze bijna niet dus communiceren deden we met 

vertaalapps en het gebruik van Google Translate. 

Na 3 dagen vertrekt de vrouw en is ondergebracht 

in Lippenhuizen. De 23e ontvangen ze een moeder 

van 72 jaar met haar zoon en schoondochter. Ook 

zij hebben hun huisdieren, een hond en twee 

katten bij zich. Deze mensen komen uit de 

omgeving van Charkov.  
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Hoe triest de situatie voor deze mensen is, is bijna 

niet voor te stellen. De verhalen en de filmpjes die 

ze hebben tonen een in en in triest beeld. Maar 

ook vieren ze de paar dagen dat ze op 'de 

Harmsdobbe’ bivakkeren een verjaardag waar de 

wodka rijkelijk vloeit. Op de dag dat de familie 

wordt overgeplaatst naar een zelfstandige 

woonruimte op de Nijefeanster wei bereikt hun het 

trieste bericht dat de vader van de schoondochter 

is overleden.  

  

Hoe ‘de Harmsdobbe’ verder nog als opvang zal 

kunnen dienen voor vluchtelingen is moeilijk in te 

schatten. Simon en Marjolein hadden gehoopt en 

verwacht inmiddels meer mensen te hebben 

kunnen helpen. De ingezamelde goederen zijn 

daarvoor ruimschoots aanwezig. Maar wellicht 

moeten we blij zijn dat het nu geen ‘storm’ loopt 

en kunnen vluchtelingen die zich melden misschien 

wel rechtstreeks naar een ‘permanente’ locatie en 

hoeven ze geen gebruik te maken van een 

crisislocatie als ‘de Harmsdobbe’. De gemeente 

heeft daar wel een duidelijk standpunt over 

ingenomen. De plaatsing van vluchtelingen kan 

alleen in locatie(s) waar ze zelfstandig kunnen 

wonen en voor zichzelf kunnen zorgen.  

  

Waar vorig jaar Corona voor veel afmeldingen van 

boekingen heeft gezorgd zijn nu de eerste 

boekingen voor de groepsaccommodatie binnen, 

ook dat geeft minder mogelijkheden om continu 

vluchtelingen op te nemen.   

  

Marjolein en Simon jullie mogen trots op jezelf zijn 

dat het bijna onmogelijke is gelukt en dat dit niet 

zonder alle vrijwilligers was gelukt onderschrijven 

jullie ook. Bakkeveen kan trots zijn dat jullie je in 

zo’n korte tijd al thuis voelen en als vrijwilliger 

hebben opgeworpen. Dank voor het soms 

emotionele doen van jullie verhaal en Oan’t gauw. 

 

Jos Brouwer 

 

PS: de afgelopen anderhalf jaar heb ik geprobeerd 

om regelmatig mijn bijdrage aan de Slûswachter te 

leveren, daar komt de zomerperiode verandering 

in. Vanaf 1 april (geen grap) ga ik als 

Gastheer/klusjesman een volledig seizoen op 

Camping De Drie Provinciën werken. Veel van mijn 

andere vrijwilligerswerk blijf ik wel gewoon doen.  

 

Oant Sjen.  Jos Brouwer 
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uw team van  

notariële  

specialisten
 

testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | 

nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | 

huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | 

koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | 

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

aandelenoverdracht
 

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis 

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

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

 

 

Checklist voor het regelen van je 

digitale erfenis 
 

We doen steeds meer online, bijna iedereen 

heeft een digitale erfenis. Veel mensen zijn 

zich niet bewust dat ze ook die kunnen 

regelen. Vaak is het voor nabestaanden 

moeilijk om toegang tot een digitale erfenis te 

krijgen. Daarom is het beter om zelf aan de 

slag te gaan. Deze checklist helpt je op weg. 

 

Stap 1. Digitale erfenis in kaart brengen 

De eerste stap is het maken van een overzicht 

waar jouw digitale erfenis uit bestaat. Een aantal 

zaken waar je aan kan denken bij het maken van 

het overzicht: 

• sociale media accounts 

• website profielen 

• cloudaccounts (Google, Dropbox) 

• e-mailaccounts 

• berichtdiensten zoals Whatsapp 

• online fotogalerijen 

• foto's en documenten op laptop/telefoon 

• cryptomunten en andere online tegoeden 

• accounts voor online spellen 

• apps gekoppeld aan Strava, Fitbit e.d. 

• streamingsdiensten zoals Netflix e.d. 

 

Stap 2. Wat zijn jouw wensen? 

Je hebt veel te kiezen wat betreft jouw digitale 

erfenis. Voor alles kan je een aparte keuze maken. 

Je kan er voor kiezen dat dingen verwijderd 

moeten worden of juist bewaard moeten blijven. 

• wat moet worden verwijderd? 

• wat moet bewaard blijven? 

• wat moet aan familie/vrienden worden 

gegeven? 

• wat mag niemand zien? 

 

Tip: denk ook aan diefstal van de online identiteit 

en hacken van je accounts om online te shoppen of 

eten te bestellen. Het veiligst is als deze accounts 

na je dood worden verwijderd. 

 

 

Tip: voor de privacy van degene met wie je contact 

hebt via berichtendiensten kun je misschien beter 

je chats laten verwijderen als je bent overleden. 

 

Stap 3. Wie wikkelt jouw digitale erfenis af? 

In jouw testament wijs je iemand aan die jouw 

digitale erfenis afwikkelt. Deze persoon wordt 

officieel de 'executeur' genoemd. 

• wie wil ik dat mijn digitale erfenis afwikkelt: 

• de reservepersoon die mijn digitale erfenis 

afwikkelt is: 

 

Tip: Het is goed om van te voren je wensen met 

deze persoon te bespreken en te vragen of die dat 

ook wil doen. 

 

Stap 4. Hoe toegang regelen? 

Je maakt een lijst met alle wachtwoorden en 

inlogcodes voor toegang tot jouw digitale erfenis. 

Vergeet niet ook de wachtwoorden voor je 

telefoon, laptop en dergelijke te noteren. Het lijstje 

bewaar je goed en werk je bij als er een 

wachtwoord verandert. Je kan de lijst op papier 

bijhouden en op een veilige plek bewaren. Maar je 

kan het bijvoorbeeld ook online bijhouden op je 

telefoon of laptop. In je testament geef je 

aanwijzing waar de lijst is te vinden. 

• een lijst met wachtwoorden en codes maken 

• plek voor de lijst bedenken: 

 

Tip: Je kunt er ook voor kiezen om de lijst aan je 

testament te laten bevestigen maar dan is het wat 

meer gedoe om dat bij te laten werken als je codes 

en wachtwoorden gewijzigd zijn. 

 

Tip: Het is handig om van alle diensten die je 

gebruikt apps te downloaden op je mobiele 

telefoon. Dan is het sneller duidelijk waar je 

digitale erfenis uit bestaat. Je mobiele telefoon kun 

je met een vingerafdruk maar ook met een code 

beveiligen. Zorg ervoor dat je nabestaanden of 

jouw executeur (stap 3) bij de code kunnen. 
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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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ENERGIE, ik blaak ervan!! 
 

Joop Nieuwdam, 76 jaar oud, gaat tegenwoordig 

weer stralend door het leven. Na jaren zich door 

zware vermoeidheid voort te hebben gesleept 

wegens slaap apneu en benauwdheid, kan Joop zijn 

geluk tegenwoordig niet op. Hij veert nu elke 

morgen fris en fit uit zijn bed, loopt lange 

afstanden van zelfs 1 uur achter elkaar door en kan 

zelfs de hele dag staan klussen. 

 

Dit klinkt voor enkele van u als niets bijzonders 

maar voor Joop is dit een verschil van dag en nacht 

ten opzichte van vroeger. Hij liep eerst ver achter 

zijn vrouw aan als ze boodschappen gingen doen, 

nu loopt hij met gemak voorop. Ook maaide hij 

voorheen het gras in 4-5 etappes, nu maakt hij het 

in 1 keer heel vlot af. 

 

Ja, de nieuwe leefstijl die Joop zich eigen heeft 

gemaakt doet hem goed, heel goed! Maar wat zijn 

nou de wezenlijke veranderingen die hij heeft 

gemaakt dat hij nu zo blaakt van de gezondheid? 

Vroeger genoot hij met volle teugen van zijn 

karbonaadjes, royale worstplankjes en saucijsjes. 

Ook kon er geen kopje koffie gedronken worden 

zonder een koekje erbij.  

 

Op het eerste gezicht lijken dit geen shockerende 

keuzes. Toch werkten ze allemaal tezamen erg 

energierovend voor Joop. Nu hij minder vet eet en 

bovendien voor de gezonde vetten kiest, is dat al 

een grote stap vooruit. Dat hij daarnaast ook nog 

zijn suikergebruik drastisch heeft verminderd, zijn 

fruit- en groente inname juist heeft verhoogd en nu 

geniet van een ontbijtje van yoghurt en volkoren 

granen, hebben samen geleid tot de enorme 

energie stoot die Joop sindsdien ervaart. De niet 

aflatende ondersteuning van zijn vrouw die haar 

kookwijze heeft aangepast moeten we hier ook niet 

bij vergeten. 

 

Gezond leven binnen je relatie is ‘teamwork’. De 

ademhalingsadviezen en de bewegingsinstructies 

van de fysiotherapeut, hebben hem ook heel goed 

gedaan.  

 

Geweldig Joop, houden zo! Die 13 kilo’s die jij door 

dit voedingspatroon achter je hebt gelaten, hebben 

je ook een stuk lichtvoetiger gemaakt. Proficiat! 

Hup, door met de volgende kilo’s die binnenkort 

ook overboord zullen gaan. Je bent echt heel goed 

bezig en daarmee een inspiratiebron voor je 

dorpsgenoten.  

 

Misschien kamp jij ook met een klacht waarvan je 

niet eens vermoedt dat de oplossing in je leefstijl 

ligt of wil je wat kilootjes kwijt. Kijk gerust eens 

samen met Jennifer Plein naar je leefstijl, wellicht 

vind ook jij de sleutel naar je gezondheid en kan je 

daarna weer vrolijk verder leven. 

 

Jennifer Plein | Diëtist is specialist op het gebied 

van voeding in relatie tot ziekte en gezondheid en 

is gevestigd in huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

Weverswâl 6, Bakkeveen.  

 

Heb je vragen oid neem contact op. 

• Telefoon: 06-18033605 

• E-mail:info@jenniferplein-dietist.nl 

• www.jenniferplein-dietist.nl 
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Vrouwen van Nu 

 
Ook deze keer hebben we onze leden op 

vrijdagmiddag 18 maart samen laten komen. 

Nadat we eerst een kopje koffie/thee hebben 

gedronken, heette Mary Veenstra ons welkom en 

onze gast Jaap Klimstra. 

 

We hebben ook stil gestaan bij het overlijden van 

Riek van den Bos, was al lange tijd ziek en 

woonde in Haulerwijk in het verzorging tehuis 

aldaar. 

Zij heeft voor het dorp en Vrouwen van Nu in 

Bakkeveen veel betekend en gedaan, met name de 

braderie daar verzette ze heel erg veel werk in. De 

woensdagen in april en mei werd onder toch wel 

strenge leiding van Riek veel geknutseld en 

gemaakt. Het was altijd gezellig. De spullen 

werden dan tijdens de braderie weer verkocht en 

de opbrengst daarvan, werd weer gebruikt om 

leuke dingen van te doen en uitstapjes. 

Rust in vrede Riek van der Bos. 

 

 
Dan is het woord aan Jaap Klimstra uit 

Broeksterwoude. Hij heeft een boek geschreven 

over Sibbeltje uit Buitenpost. 

 

Sibbeltje was kreupel en heeft vanwege haar 

handicap en het overlijden van haar moeder toen 

ze nog maar 8 jaar oud was geen gemakkelijke 

jeugd gehad. 

Met toestemming van Sibbeltje heeft Klimstra haar 

levensverhaal opgetekend. De anekdotes die 

Klimstra met de zaal deelde, waren voor sommige 

vrouwen erg herkenbaar, zoals het werken bij een 

‘mevrouw ’ die neerkeek op haar personeel en dat 

ook duidelijk liet merken. 

 
Haar leven stond in het teken van werken. Ze werd 

vaak ontslagen, niet omdat ze haar werk niet goed 

deed, maar omdat de ‘mevrouwen ‘waarvoor ze 

werkte zich eigenlijk geen gehandicapte dienstmeid 

konden permitteren en zich voor haar schaamde. 

Ze heeft gewerkt in Hilversum, Utrecht, Soestdijk 

en in de oorlog nog in een oud mannenhuis in 

Zwolle. Ze maakte na de oorlog zelfs nog een 

uitstapje naar Zweden en werkte in een hotel in 

Stockholm. 

 

Terugkomend is ze gaan werken bij een 

vrijgezellen boer in Hallum, daar heeft ze Tabe 

Spijkerman leren kennen en mee getrouwd. Wat 

geen succes is geworden. 

 

Sibbeltje is op 93 jarige leeftijd overleden en Jaap 

Klimstra mocht haar levensverhaal vertellen. 

Een verhaal vol van lering en vermaak. 

 

Mary bedankte Jaap Klimstra voor zijn mooie 

verhaal en anekdotes over Sibbeltje, met een 

attentie en bloemen. 

 

Onze volgende leden bijeenkomst is dan wel weer 

op AVOND en wel 21 april met als gast Aaltje Ypey 

diskjockey. 
 

Graag tot dan, 

Truus Witteveen 
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Joukje breidt 43 truien 
 

Joukje de Jong (Lytse Kamp in Bakkeveen), heeft 

43 kindertruien gebreid in allemaal verschillende 

kleuren en maten. Dus voor groot en klein. Deze 

zijn voor een goed doel. 

Er wordt nog naar gekeken of ze voor de kinderen 

uit de Oekraïne zijn of naar Roemenië gaan. 

Joukje is dik in de tachtig, ze verdient een groot 

compliment dat ze zoveel truien heeft gemaakt, ze 

zullen zeker een mooi bestemming krijgen. 

Heel erg veel dank namens de kinderen. 

 

Truus Witteveen 
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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  

 

 

De baan is weer open! 
 

Op 27 maart hebben we feestelijk de baan 

geopend. 's Ochtends met de kinderen en 's 

middags met de volwassenen.  

  
 

Maandagavond Toss-avond 

Vanaf nu is elke maandagavond toss-avond. Je 

bent van harte welkom vanaf 19:30 uur. De eerste 

toss avond is meteen goed bezocht, meer dan 10 

tennissers hadden er weer zin in!  

 

 

Agenda  

➢ Zaterdagavond 14 mei gekke toss 

➢ Zaterdag en zondag 25 en 26 juni: 

enkel- en dubbeltoernooi.  

NL-DOET 
Tijdens NL-Doet hebben we de hekken 

gerepareerd, alles schoon gemaakt, de netten en 

doeken opgehangen. Allemaal bedankt voor jullie 

hulp! 

 
 

 

 

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 
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Outdoor Bakkeveen 

 
Uitbreiding van het aanbod 

 
 

Outdoor Bakkeveen bestaat inmiddels al 9 jaar en 

is sinds 6 jaar gevestigd naast het zwembad. 

Scholen, families en bedrijven uit heel Nederland 

weten ons inmiddels te vinden. Ook worden wij op 

vele andere locaties geboekt.  

 

Komende maand staan wij zelfs voor de tweede 

keer met activiteiten in de rechtbank in 

Amsterdam. Rechters, advocaten en 

ondersteunend personeel die Outdoor activiteiten 

door ons georganiseerd gaan doen, dat is toch 

geweldig!? 

  

Om de groepen elke keer weer iets nieuws aan te 

kunnen bieden hebben wij dit jaar weer nieuwe 

activiteiten. Zo hebben wij voor dit jaar: 

• The Hunt: Met je team ga je in een straal van 

3 km rond Bakkeveen op zoek naar 

opdrachten. In 2,5 uur probeer je zoveel 

mogelijk opdrachten te voltooien en daarmee 

meer punten te verdienen dan de andere 

teams.  

Na 30 minuten komen de Hunters achter je aan 

om je te spotten. Word je gespot krijg je als 

team een envelop, hier zit een sanctie in. 

Wie haalt de meeste punten en wint het spel. 

 

• Wie is de mol kinderfeestje: samen met je 

vrienden wie is de mol spelen. Allerlei spellen 

komen voorbij.  

 

• Outdoor levenswegspel; een spel voor 

grotere groepen. Met dobbelsteen ga je met je 

team op pad. Welke opdracht hoort er bij het 

nummer waar je op komt? Hier zitten denk-

opdrachten, doe-opdrachten en outdoor-

activiteiten in verwerkt. 

  

Ook zijn wij met een outdoor escape spel bezig. 

Deze zal naar verwachting vanaf mei geboekt 

kunnen worden. Dit wordt een versie voor kinderen 

en een versie voor volwassen. Wie gaat de 

uitdaging aan? 

  

De sportafdeling zijn wij ook aan het uitbreiden. 

Op dit moment hebben wij wekelijks: 

• Dinsdagavond 19.00-20.00 uur Outdoor 

fitness/bootcamp (survival terrein) 

• Vrijdag ochtend 9.00-10.00 uur Outdoor 

fitness/bootcamp (survival terrein) 

• 10.15 -11.15 uur powerwalk (survivalterrein) 

• Zaterdag ochtend  10.00-11.00 uur vanaf 7 

jaar Outdoor Sport Circuit (outdoor locatie) 

  

In het Outdoor locatie hebben wij een nieuwe 

overkapping met hindernissen gebouwd. Hier 

zullen wij de komende tijd af en toe bokszak 

training met kracht geven. Ben jij daar in 

geïnteresseerd? Laat het ons weten, dan 

organiseren wij dit z.s.m 

 

  

Zoek je een leuke activiteit voor je bedrijf, familie 

of kinderfeestje? 

Dan kunt je contact opnemen met ons via 

info@outdoorbakkeveen.nl of bel 0516 743300 

 

 

  

mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
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Ik arriveer 

 

Ik vertrek is een zeer succesvol 

televisieprogramma dat al vanaf 2005 op de buis 

is. Maar wat gebeurt er als we de rollen eens 

omdraaien. Dat doen we in ‘Ik arriveer’. In dit 

Iepenloftspul volgen we de familie Varga die 

vanuit Hongarije hier in Fryslân een beter bestaan 

proberen op te bouwen.  

 

Imre Varga is een jongedame die na de dood van 

haar ouders de zorg heeft opgenomen van haar 2 

zussen en broer, ook de kunstzinnige opa en oma 

heeft zij onder haar hoede. In Hongarije blijken de 

plannen van Imre te ambitieus, maar dan ontmoet 

ze een Bakkeveenster die haar een kans biedt die 

ze met beide handen aangrijpt. Maar heeft 

Bakkeveen wel ruimte voor deze familie? Vinden ze 

nog een plekje in deze tijd van woningnood? 

Terwijl de opa en oma een beetje rond kuieren 

proberen de oudste zussen er wat van te maken.  

 

De inhoud van Iepenloftspul heeft alles te maken 

met de dagelijkse realiteit. Een expeditie naar 

geluk waarin we liefde, ambitie en de persoonlijke 

zoektocht naar identiteit zullen zien. Wat kan er 

gebeuren als je in een ander land een toekomst op 

wilt bouwen? Krijg je te maken met tegenstand of 

word je daar geaccepteerd?  

 

LEEF werkt met een kleine groep mensen die 

organisatorisch, creatief en technisch ervaren zijn 

om te werken met jongeren vanuit hun werk of 

interesse voor de doelgroep. De weten wat er in de 

omgeving leeft en weten daarop in te spelen. 

Enthousiasme is een kernwoord bij deze groep die 

nu al 10 jaar voorstellingen maakt gericht op de 

actualiteit. 

 

Hoe het allemaal af gaat lopen is nog maar de 

vraag, de jongeren van LEEF jeugdtheater zijn nog 

volop in het repetitieproces. De uitvoeringslocatie 

is het oude amfitheater op het terrein van 

conferentieoord Nieuw Allardsoog. De speeldata 

zijn 1, 2, 3 juli 2022. Zie voor meer informatie, 

kaartverkoop en tijden 

www.bakkeveen.nl/toneel 

 

LEEF jeugdtheater, midden in de maatschappij 

  

http://www.bakkeveen.nl/toneel


 

27 

19 Maart eindelijk weer  

Survivalrun examens  
 

 

Na twee jaar was het zaterdag 19 Maart  eindelijk 

weer zover.  

Onder aanmoediging van familie en vrienden 

werden er 19 Survivalrun examens afgenomen. 

 

Om 10 uur werd er gestart met een groep van 10 

kinderen die voor brons gingen. De spanning was 

van de kinderen hun gezicht af te lezen. 

Vooral de swingover en apenhang is onder druk 

best wel lastig. 

Gelukkig kwam iedereen hier goed doorheen en 

werd er afgesloten met een gezamenlijk examen 

hardlopen ; 400mtr binnen 1.50 minuten. 

Met het bronzen examen op zak beheers  je de 

basis technieken en kun je veilig een recreatiever 

Survivalrun lopen. 

 

Om 11 uur was de jeugd die voor zilver en goud 

gingen aan de beurt. Acht zilver en één jeugdlid 

ging voor goud. 

Vijf kinderen die brons net hadden gehaald gingen 

gelijk door voor zilver. 

Zilver is een behoorlijke stap hoger dan brons. Er 

wordt veel meer techniek onderdelen afgenomen 

en met hardlopen moet je de 1000mtr binnen 5 

minuten lopen. 

Ook deze groep wist de ouders goed te imponeren. 

Als ouder heb je soms niet in de gaten wat je kind 

allemaal op survival leert. 

Wanneer je zilver hebt gehaald beheers je zoveel 

techniek dat de landelijke Survivalrun competitie 

ook goed voor jou te doen is. 

 
Ook hadden wij één clublid , Wybren, die voor 

goud ging. Goud is een diploma die voor weinigen 

haalbaar is. In de 10 jaar dat wij bestaan gingen 5 

clubleden Wybren voor. Een hele uitdaging om te 

halen! 

Vooral de hoeveelheid armkracht onderdelen 

vergen veel van de examenkandidaat. 

Wybren had het ook behoorlijk zwaar en moest 

echt diep gaan, maar gelukkig haalde hij alle 

onderdelen. 

Als slotstuk moest hij de 1600mtr in 6.40 minuten 

lopen. 

Met goud op zak en natuurlijk goed doortrainen, 

heb je een goede kans om top 10 in de landelijke 

competitie te lopen. 

 

Door de wekelijkse inzet van de trainers konden er 

weer zoveel examens afgenomen worden. 

Bedankt dat jullie er door weer en wind staan! 

Trainers : Gabriel, Maik . Rick . Peter     Hulptrainer 

: Tamara     Stagiaires: Stijn , Ilse    

 

Wil je ook kennismaken met de 

survivalrunsport? 

Dat kan! Neem contact op via 

info@survivalbakkeveen.nl voor een 

proefles. 

Elke eerste maandag van de maand kan 

iedereen vanaf 16 jaar een proefles van 

19.00-20.30 uur aanvragen. Voor de jeugd 

hebben wij in de woensdaggroep nog ruimte. 
 

Maandag 

17.00-18.00 uur recreatief jeugd 

18.00-19.00 uur gevorderden en wedstrijdjeugd 

19.00-20.30 uur recreatief en beginners vanaf 16 

jaar 

 

Woensdag 

17.00-18.00 uur recreatief jeugd 

18.00-19.00 uur gevorderden en wedstrijdjeugd 

19.00-20.30 uur gevorderden en wedstrijd training 

vanaf 16 jaar 

mailto:info@survivalbakkeveen.nl
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Doarpstún nieuws  

april 2022 
 

Je blijft je verbazen over het weer in Nederland. 

De ene maand staan de sloten vol water en 

hebben sommige bewoners last van te veel water 

op hun erf. Nu is er in de afgelopen maand bijna 

geen regenwater gevallen en dat zie je terug in de 

natuur en in de tuin. Het blijft ook koud maar je 

ziet de bloemknoppen van de Sering en  

krentenboompjes al groter worden. Als straks de 

temperatuur omslaat en er een lekker 

voorjaarsbuitje bij komt barst de natuur in al zijn 

pracht uit. 

 

Planten van hagen en struiken  

Als je nog hagen of struiken wilt gaan planten doe 

het dan wel zo snel mogelijk. Binnen niet al te 

lange tijd zit het blad eraan en dan is de kans dat 

de planten niet goed ontwikkelen of zelf doodgaan 

sterk aanwezig. Zorg bij de aanplant voor 

voldoende organisch materiaal bij de 

plantenwortels. Vivimus is hier voor een prima 

meststof. Vergeet ook niet de nieuwe aanplant 

voldoende water te geven. En dan is 1 keer veel 

beter dan zo nu en dan een beetje sproeien. Voor 

het aanplanten van éénjarige planten is het nog te 

vroeg. Wacht hiermee tot rond de ijsheiligen.  

 

Klusdag van de Doarpstún 

De eerste klus dag van de Doarpstun was een 

succes maar wij hopen dat er voor de tweede 

zaterdag in april nog een aantal nieuwe klusser 

te verwelkomen. Want vergeet niet, als je helpt bij 

het klussen krijg je gratis advies en tips voor jouw 

eigen tuin. Dus kom zaterdag 9 april naar de 

hoek Dwarskamp/Merskekamp en klus 

gezellig mee. 

 

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. 

 

Ontstenen 

Tegel eruit, plant erin! Veel mensen leggen 

tegenwoordig stenen in de tuin, omdat ze ervan 

uitgaan dat dit weinig onderhoud vraagt. Toch 

blijkt uit onderzoek dat een tuin met veel 

verharding net zoveel onderhoud met zich 

meebrengt als groene en natuurlijke tuinen. Dit 

komt omdat er relatief veel te wieden en te 

‘poetsen’ is, terwijl groene tuinen vaak 

zelfregulerend zijn. Zo is het er koeler door het 

groen en hoef je minder water te geven. 

Vaste planten zorgen al snel voor een dekkend 

bladerdek waardoor er bijna geen onkruid tussen 

de planten groeit en gras hoeft niet meer zo vaak 

te worden gemaaid, want dan krijg je bloeiende 

klavers en andere mooie plantjes. Een levende tuin 

is goed voor iedereen en vergroenen is niet 

moeilijk, dus wip die stenen eruit en ga lekker met 

planten aan de slag. 

 

Planten en zaaien 

Als je nog geen ervaring hebt met tuinieren, dan 

kom je er vast achter dat het niet zo lastig is. 

Vooral als je het ‘perfecte plaatje’ loslaat en de 

natuur als vertrekpunt neemt waarbij alles met 

elkaar in verbinding staat, waar er schoonheid zit 

in alles wat groeit en bloeit. Het voor- en najaar is 

de perfecte tijd om in de tuin aan de slag te gaan. 

In een tuincentrum kun je goed terecht (om ter 

plekke advies te vragen), maar tegenwoordig kun 

je ook veel online bestellen. Of je komt naar de 

klusdag van de Doarpstún.  
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Je kunt ook zelf planten vermeerderen door te 

zaaien, te stekken of te scheuren. Stekken is ook 

erg leuk om te doen: het komt erop neer dat je 

een stukje van een plant neemt zoals een 

vlinderstruik of een buxus en die opnieuw laat 

wortelen. Ook kun je bijvoorbeeld vaste planten 

scheuren door deze op te spitten en met behulp 

van een schop in meerdere stukken te verdelen. 

Op internet kun je hier veel informatie over 

vinden, succes! 

 

Duurzaam onderhoud 

De manier waarop jij jouw tuin onderhoudt kan 

een grote impact hebben op het milieu, zowel 

negatief als positief. Zo kun je een gazon 30 keer 

per jaar maaien met een motormaaier omdat het 

veel bemest en geïrrigeerd wordt, maar je kan het 

ook 6-8 elektrisch maaien per jaar waardoor het 

gras wilder wordt en meer bloemrijke soorten 

krijgt. Laat in de borders en plantvakken het liefst 

zoveel mogelijk organisch materiaal als blad 

liggen, dit is goed voor het bodemleven. 

 

Mijd te allen tijde chemische middelen voor 

schoonmaken of bestrijden, voor alles is altijd een 

milieuvriendelijk alternatief. Doe zoveel mogelijk 

werk in de tuin met de hand, al die apparaten heb 

je vaak helemaal niet nodig en met de hand wordt 

het vaak netter. Zo kun je onkruid ook vaak goed 

plukken en doordat je de voegen niet leegspuit 

met een hogedrukreiniger komen er mosjes in die 

zorgen voor een dichte voeg waar verder niets 

meer in groeit. 

 

Kijk voor meer tuintips op: www.steenbreek.nl 

 

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 

www.bakkeveen.nl/doarpstun   

 

Opentuinen middag 
 

In Bakkeveen zijn veel mooie of bijzondere tuien 

en daar ben jij als tuinbezitter vast wel trots op.  

Jij wilt jouw tuin vast wel eens aan een ander laten  

zien hoe al dat moois tot stand is gekomen.  

 

De Doarpstún wil op zaterdag 18 juni 2022 

tussen 14.00 en 17.00 een opentuinen 

middag organiseren en daarbij nodigen wij jullie 

als trotse tuinbezitters van Bakkeveen uit om 

daaraan mee te doen. 

 

Hoe gaan wij het doen 

Jij meldt jouw tuin aan via 

doarpstunbakkefean@gmail.com en vertelt kort 

wat jouw tuin zo bijzonder maakt. Wij nemen dan 

contact op en 

komen langs om de 

bijzonderheden te 

bespreken. Wie 

weet kunnen wij 

daar samen in 

Bakkeveen een 

mooie en 

inspirerende tuinenmiddag van maken.  

 

Al met al zijn het weer mooie initiatieven om 

Bakkeveen nog meer kleur en biodiversiteit te 

geven. 

 

De Doarpstún 

  

http://www.steenbreek.nl/
mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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Zonnebloem wil door,  

helpt u daarbij ? 
 

De Zonnebloemafdeling Ureterp en omstreken 

(Wijnjewoude, Bakkeveen, Frieschepalen en 

Siegerswoude) is al vele jaren zeer actief in 

bovengenoemde dorpen. 

 

Nu de corona-pandemie op zijn retour lijkt en de 

meeste maatregelen zijn opgeheven, pakken de 

vrijwilligers van de Zonnebloem de draad weer op. 

Er zijn al leuke activiteiten gepland voor de 

deelnemers uit de doelgroep (mensen met een 

lichamelijke beperking vanaf 18 jaar, die daardoor 

niet of nauwelijks de deur uitkomen). 

 

Als eerste staat het etentje in MFC De Wier d.d. 05 

april a.s. op het programma, verder wordt er in 

mei/juni een uitstapje georganiseerd door en voor 

de mannen (vrijwilligers en deelnemers), altijd een 

geslaagde dag. Later dit jaar volgt o.a. de 

bootdagtocht, de gezellige middag en een bezoek 

aan de Orchideeënhoeve. 

 

Echter om dit 

mogelijk te maken 

hebben we naast 

de groep 

enthousiaste 

vrijwilligers ook 

dringend 

bestuursleden 

nodig. 

 

Wilt u dat het mogelijk blijft om de deelnemers een 

mooi en gezellig moment buiten de deur te blijven 

bezorgen, meldt u zich dan aan als aspirant 

bestuurslid. 

 

U wordt niet in het diepe geworpen, maar krijgt 

ruimschoots de gelegenheid om kennis te maken 

met de werkzaamheden bij de Zonnebloem. U kunt 

meedraaien met het bestuur, om uiteindelijk te 

beslissen welke functie het beste bij u past.  

 

Daarnaast zijn er diverse workshops die u wegwijs 

kunnen maken in het reilen en zeilen van en bij de 

Zonnebloem. 

 

Laat de Zonnebloem niet vallen en neem contact 

op met één van onderstaande contactpersonen. 

Alleen samen kunnen we verder! 

 

Namens de Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. 

 

• Marian Doorgeest, voorzitter a.i.  

Tel. 06 24 395 412 

• Trienke Bijker 

Tel. 0516 542074 

 

Kijk voor meer informatie ook eens op de site 

www.zonnebloem.nl/ureterp-e-o 
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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 
 

Aprilletje zoet geeft nog vaak een witte hoed! Wat 

een verschil met het prachtige weer vorige week. 

Iedereen in de tuin bezig, caravans die hun vaste 

plek weer vinden op de campings: het voorjaar 

komt er aan.  

 

Ook aan activiteiten in en rond Bakkeveen geen 

gebrek, Het worden drukke maanden, iedereen lijkt 

in te willen halen wat we de afgelopen twee jaar 

gemist hebben. 

 

Tegelijkertijd woedt er een oorlog aan de grenzen 

van Europa. Gevolg hiervan: een grote 

vluchtelingenstroom waar we ook in Bakkeveen 

mee te maken krijgen.  

 

In 1992 werden in de Loryann rond de 100 

Bosniërs gehuisvest die in Bakkeveen een warm 

onthaal vonden. Ook nu weer blijkt dat Bakkeveen 

openstaat voor vluchtelingen. Meedoen aan 

activiteiten, een praatje maken, helpen als het 

nodig is, Bakkeveen kan dat wel aan. 

 

Dunhoeke 

De ruimte van het SCW heeft een prachtige 

fotowand gekregen. Alle inwoners die gestemd 

hebben op 16 maart j.l. hebben met bewondering 

gekeken hoe de ruimte met de nieuwe vloer en 

plafond, geverfde wanden en fotowand is 

opgeknapt. De ruimte is te huur voor educatieve en 

culturele activiteiten. 
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Waar zijn we mee bezig?  

 

Bloeizone  

Fittesten: Na de eerste fittesten nu de 2e serie. 

Voor sommigen echt de tweede fittest, voor 

anderen een herhaling na vorig jaar te hebben 

meegedaan. 1 en 2 april worden de fittesten 

aangeboden in De Mande. Veel vrijwilligers uit 

Bakkeveen zijn behulpzaam bij de verschillende 

testen. Dat maakt het gewoon gezellig! 

Binnenkort gaan we bekijken welke andere 

activiteiten we tijdens de lente- en zomenmaanden 

kunnen aanbieden. Als er mensen zijn die actief 

betrokken willen worden bij bijv. koken en 

bewegen, meld je dan aan. 

www.bakkeveen.nl/bloeizone 

 

De Huiskamer 

Woensdag 6 april start de “de Huiskamer”; een 

nieuwe activiteit. Drie ouderen hebben gezamenlijk 

het idee opgevat een maaltijd voor 55+ te 

organiseren. Er moest ruimte gezocht, catering 

moest geregeld, de ruimte moest aangekleed 

worden, PR moest worden verzorgd en het is 

gelukt. Woensdag 6 april wordt het eerste diner 

opgediend in de huiskamer van De Mande. We zijn 

benieuwd naar de reacties. Het aantal deelnemers 

dat zich heeft aangemeld is boven verwachting. 

 

Wandelen 

Iedere dinsdag om 9.30 staat er weer een groep 

van zo’n tien man/vrouw klaar bij Dundelle om 

lekker een uurtje te wandelen. Voor een aantal 

mensen een vaste activiteit, voor anderen een 

keertje meelopen om te kijken hoe het bevalt. 

Gratis en daarna de mogelijkheid voor een kopje 

koffie.  

 

Filmhuis 

Gelukkig draait het filmhuis weer als vanouds, 

alleen nog wel met wat minder deelnemers, 

waardoor het heel gezellig is en we ruim kunnen 

zitten. Op 10 april alweer de laatste film van het 

seizoen. U kunt hier nog naar toe 

(filmhuisbakkeveen@gmail.com).  

In de zomer proberen we weer een buitenfilm te 

draaien. Informatie komt via de website 

www.bakkeveen.nl/filmhuis 

 

Dorpstuin 

Steeds meer bewoners ontdekken welke 

mogelijkheden de dorpstuin biedt. Mooie bloeiende 

perken i.p.v. het saaie groen dat de gemeente er 

ooit in heeft gezet. Als u op zaterdagen een 

groepje dorpsbewoners ziet werken in de openbare 

borders, dan betreft het vrijwilligers van de 

dorpstuin die samen met bewoners de borders 

onderhouden en vernieuwen. Ook vervanging van 

een saaie border? Neem contact op met de 

dorpstuin. 

 

Energiewijs Bakkeveen 

Maak gebruik van de adviezen van de 

energiecoaches die gratis advies geven over 

energiebesparende maatregelen in en rond je huis. 

Frans Mulder en Ale Douma staan hiervoor klaar! 

Tegelijk wordt er gewerkt aan het zonnedak bij 

Aelze en Saskia Veenstra. 

  

Subsidies 

Bloeizone Bakkeveen heeft twee subsidies 

toegezegd gekregen: Een subsidie van de Van 

Teyensfundatie voor een project buurtbegeleiding. 

Een project waarbij verandering van leefstijl voorop 

staat en waarbij huisarts en diëtiste zijn betrokken. 

Uitwerking van het project volgt. 

 

Daarnaast is een subsidie verkregen voor beter 

materiaal bij de fittesten en een aantal fittesten in 

regioverband. Fijn dat de bloeizone op deze manier 

ook wordt gewaardeerd. 

 

Buiten de gemeentegrenzen  

Vanuit de regio krijgen we regelmatig verzoeken 

om lezingen en presentaties te houden. Incidenteel 

doen we het en dat geeft leuke resultaten: 

• Warga is, geïnspireerd door Bakkeveen, hard 

bezig en noemt zich al bloeizone.  

• Appelscha, waar we een presentatie hebben 

gehouden bij een Plaatselijk Belang 

vergadering, is samen met huisartsen, 

fysiotherapeuten en welzijnswerk aan de slag 

een bloeizone te ontwikkelen.  

• In Dwingelo gaan de fysiotherapeuten, na een 

bezoek aan Bakkeveen, aan de slag.  

• De Wilgen wil ook en daar gaan we binnenkort 

naar toe.  

• In het dorpsblad De Bân van Wijnjewoude 

zien we hoe het voorbeeld van Bakkeveen tot 

allerlei activiteiten heeft geleid. Bakkeveen 

heeft daar samen met de gemeente een avond 

verzorgd over positieve gezondheid met de 

bloeizone als voorbeeld.  

 

Het bijzondere en leuke is dat ieder dorp anders is 

en de bloeizone op een andere manier ontwikkelt. 

 

Regiegroep Bloeizone Bakkeveen:  

✓ Jon Brouwers 

✓ Jennifer Plein 

✓ Frans Mulder 

✓ Silde Uithol 

✓ Roel Hoekstra 

✓ Annemarie Bongers 

✓ Emy Hoogenboom 
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Postcoderoosproject gerealiseerd 
 

Na een jaar van besprekingen en voorbereiding, na 

het oprichten van een coöperatie, na het in gang 

zetten van de werving van leden, na het 

vastleggen van de manier waarop inwoners van 

Bakkeveen in het project kunnen participeren, na 

het houden van een eerste ledenvergadering en na 

de werving van deelnemers aan het project, is in 

de week van 28 maart 2021 de aanleg van het 

eerste zonnedak van de Dorpscoöperatie Duurzaam 

Bakkeveen op het bedrijf van Aalze en Saskia 

Veenstra aan de Mandewyk gestart.  

 

Op maandag 28 maart is de firma Rooze&Rooze 

begonnen met het plaatsen van het zonnedak. De 

werkzaamheden zullen ongeveer een week in 

beslag nemen. 

  

Als ik dit schrijf worden de eerste panelen op het 

dak gelegd en aangesloten. Het graafwerk voor het 

leggen van de kabel voor aansluiting van het 

zonnedak op het elektriciteitsnet door 

netbeheerder Liander vindt ook op dit moment 

plaats. Vanaf 1 april dragen we bij aan de 

productie van duurzame elektriciteit.  

 

Wij beschouwing dit als een prachtig resultaat. We 

zijn blij dat dit project in een goede samenwerking 

met Saskia en Aalzen Veenstra, met hun buurman 

van het bedrijf Marinus Machinebouw, waar we de 

tijdig aangeschafte zonnepanelen hebben mogen 

opslaan, met medewerkers van de firma Rooze en 

Rooze die de installatie van de zonnepanelen 

verzorgt, en die we verder met de hulp van 

Groenewegen-notarissen bij het opmaken van de 

opstalovereenkomst en het advies van Ecoop 

hebben weten te realiseren. 

 

We vinden de plaatsing van zonnepanelen op grote 

daken een goede mogelijkheid om duurzame 

energie op te wekken. We hebben laten zien dat 

we zo’n project ook kunnen realiseren.  

 

Wij willen graag in contact komen met eigenaren 

van gebouwen met grote daken, die met ons willen 

samenwerken aan de noodzakelijk transitie naar 

productie van meer duurzame energie.   

 

Fred Hoogenboom 
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MUZIEK BIJ DE BUREN 

in Bakkeveen 
 

Op zondagmiddag 15 mei organiseren wij 

vanaf 13 uur in Bakkeveen 'Muziek bij de 

Buren'. Daarbij krijgen muzikale talenten de 

gelegenheid op te treden in 5 huiskamers 

verspreid over Bakkeveen. 

 

De muzikanten verzorgen op 1 adres 3 

optredens van een half uur met daartussen 

steeds een pauze van een half uur.  

 

Na een optreden verplaatsen de bezoekers 

zich weer naar een volgende locatie, door hen 

zelf gekozen.  

 

De 5 locaties zijn verspreid over heel 

Bakkeveen. 

 

De toegang voor bezoekers is vrij. 

 

 

 

 

 

Na afloop is er voor iedereen vanaf 15.30 een 

gezellige, muzikale afsluiting in De Brink. 

 

In de week voorafgaand aan het muziekfeest 

ontvangt iedereen een folder in de bus met 

info over deelnemende muzikanten, 

speeladressen enz. 

 

Houd je brievenbus dus in de gaten maar je 

kunt nu alvast de datum noteren: zondag 15 

mei. 

Kom je ook? 

Commissie ‘Muziek bij de Buren’ 
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Wisselende successen 

Schaakclub Bakkeveen 

 
In maart hebben de 

verschillende teams 

van de schaakclub zeer 

wisselende resultaten 

behaald in de Friese 

competitie. Er wordt gespeeld met 4 teams uit de 

Bakkeveense schaakclub en elk team bestaat uit 

4 spelers. Het tweede team en derde team 

presteren tot nu toe het beste, het eerste en het 

vierde moeten een tandje bijschakelen. Hiernaast 

de huidige stand van zaken in de verschillende 

klassen: 

 

In de interne competitie is inmiddels ronde 19 

gespeeld maar zijn er in de top van het 

klassement weinig veranderingen. Jasper 

Zijlstra gaat nog steeds aan kop gevolgd door 

Wiebe Hoekstra en Robin Baines. Ben de 

Vries, meervoudig clubkampioen, liet zich 

tweemaal verrassen door lager geklasseerde 

spelers en staat dit jaar dus lager dan 

normaal. In de middenmoot strijden 

verschillende spelers om de zogenaamde 

tweede en derde ‘ratingprijs’, een prijs voor 

de best presterende spelers in de tweede en 

derde rating groep. Een rating is een 

puntensysteem dat gebaseerd is op behaalde 

resultaten in het verleden. 

 

Eind maart wordt er gespeeld om het 

snelschaak kampioenschap van de club. 

Daarnaast wordt er ook nagedacht over het 

organiseren van het Open snelschaak 

kampioenschap van Bakkeveen en omstreken, en een simultaan tegen twee topspelers organiseert. Heeft 

u interesse om aan deze twee ‘events’ 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. 

  

Team MP BP 1 2 3 4 5 6 

1. Mid Fryslân 2 6 10.

5 

☓ 2½ - 2 2 4 

2. NEO 1 4 8 1½ ☓ 2½ 1

½ 

2½ - 

3. Schaakwoude 

2 

4 7.5 - 1½ ☓ - 2½ 3

½ 

4. E. Lasker 2 4 6.5 2 2½ - ☓ - 2 

5. JurjenTolsma 

1 

1 5 2 1½ 1½ - ☓ - 

6. Bakkeveen 1 1 2.5 0 - ½ 2 - ☓ 

Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 

1. BOB 6 9.5 ☓ - ½ 1 2½ 2½ 3 

2. JurjenTolsma 2 6 7.5 - ☓ 2½ 2½ - - 2½ 

3. Bakkeveen 2 5 10.5 3½ 1½ ☓ - - 2 3½ 

4. Lege Geaen 5 9 3 1½ - ☓ 2 - 2½ 

5. De Donger 2 3 6 1½ - - 2 ☓ 2½ - 

6. Schaakwoude 3 1 5 1½ - 2 - 1½ ☓ - 

7. NEO 2 0 4.5 1 1½ ½ 1½ - - ☓ 

Team MP BP 1 2 3 4 5 6 7 

1. Steenwijk 5 5 11.5 ☓ 3 - 2 1 1½ 4 

2. Westergoo 2 4 7.5 1 ☓ 3½ - - - 3 

3. Bakkeveen 3 4 6.5 - ½ ☓ 3 - - 3 

4. Mid Fryslân 4 3 6 2 - 1 ☓ - - 3 

5. De Donger 3 2 3 3 - - - ☓ - - 

6. DTK 2 2 2.5 2½ - - - - ☓ - 

7. Bakkeveen 4 0 3 0 1 1 1 - - ☓ 
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Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 

0516-541777 

Afsluiting IMV op de open dag 
Op 23 maart was de open dag van onze 
school. Iedereen die het leuk vond om te 
komen kijken was welkom. Het was een groot 
succes! 

Op deze open dag was tevens de afsluiting 
van de IMV lessen (Instrumentale Muzikale 
Vorming). De leerlingen van groep 3 t/m 8 
hebben gedurende 10 weken les gekregen 
van de muziekdocent Arvan Blok in het 
bespelen van een instrument. Groep 3-4 heeft 
leren spelen op een keyboard, groep 5-6 heeft 

leren drummen en 
groep 7-8 had 
gitaarles. Groep 3-4 
en 7-8 mochten de 

instrumenten ook 
mee naar huis nemen 
in die periode. Op de 
open dag konden ze 
aan de ouders laten 
zien wat ze hadden 
geleerd. 

 
 

 
Nagellak-dag in groep 5-6 

In groep 5-6 ontstond een gesprek 
over het dragen van nagellak. Is 
dat alleen voor meisjes of kan het 
ook voor jongens? De meningen 
hierover waren verdeeld, maar wel 
vond iedereen dat je het zelf 
mocht weten! Het is natuurlijk 
duidelijk dat het ons niet alleen 
gaat over de nagellak, maar dat 
het gesprek erover vooral van 
belang is. Kinderen actief leren om 
respect voor elkaars ideeën en 
mening te hebben blijft van groot 
belang.  Om er direct een actie 

aan vast te koppelen was 
afgesproken dat er op donderdag 
31 maart in de eigen klas een 
nagellak-dag was. Veel kinderen 
hadden hier gehoor aan gegeven en de nagels 
een mooi kleurtje gegeven. Ook konden ze er 
in de klas nog een kleurtje op doen als ze dat 

wilden. Veel kinderen van groep 7-8 vonden 
het zo’n leuk idee dat ze spontaan mee deden 
en ook hun nagels lieten kleuren. 

 

De Oanrin, de school die er toe doet! 
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CBS Betrouwen 
  

Mjûmsterwei 12  
9243 SJ  Bakkeveen 
0516-541463 
  
www.betrouwen.nl 
info@betrouwen.nl 

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!” 

Fries Kampioenschap Schaken 
Op woensdag 30 maart gingen Tjard, Jasper, 

Thijs en Brennan naar Ureterp om daar te 

strijden om het Fries kampioenschap 

Schaken. 

De wedstrijd werd gehouden tussen de negen 

beste scholen van de provincie.  

Betrouwen is uiteindelijk op de vijfde plek 

geëindigd. 

Een resultaat om super trots op te zijn! 

Woudagemaal Lemmer 
Groep 7/8 heeft meegedaan aan de Wetsus 

driedaagse: drie dagen lang allemaal experimenten 

met water doen. Onder leiding van een 

waterprofessor van Wetsus uit Leeuwarden 

ontdekten we alle mogelijke eigenschappen van 

water. 

Als kers op de taart kregen we een excursie 

aangeboden naar het Woudagemaal in Lemmer. 

Daar werd ons uitgelegd hoe het oudste nog 

werkende stoomgemaal van Europa nog dienst 

doet. Een geweldig leuke en leerzame dag, die nog 

flink wat langer werd doordat de bus op de 

terugweg kapot ging.  

Schrijver op school 
Kinderboekenschrijver Arend van Dam 

kwam een bezoek brengen aan de kinderen 

van groep 5/6 van cbs Betrouwen. Van Dam 

heeft verteld over zijn avonturen die hem 

inspireerden om boeken te schrijven, en 

daarnaast is hem het hemd van het lijf 

gevraagd door de enthousiaste kinderen. De 

kinderen hebben een leerzame ochtend 

gehad en vonden het erg interessant om 

meer te weten te komen over een 

kinderboekenschrijver. 
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Natoer Nijs 

Maart 2022 

 

De temperatuur is gestegen tot boven het 

normale. Dat geeft natuurlijk een explosie in de 

natuur, zoals planten, vogels, reptielen, kikkers en 

padden en insecten. Hieronder een overzicht van 

vroege waarnemingen. Daarnaast zijn er ook altijd 

opvallende meldingen, welk de revue even 

passeren. Natuurlijk zal er wat zijn vergeten: Ik wil 

u daarom verwijzen naar onze website, zie onder. 

 

Waarnemingen 

Vogels 
• Boomleeuweriken zijn zingend waar te 

nemen op de Heide van Allardsoog (let op: de 

wandelroute is verlegd…). Ook achter de Stripe 

(Oude Bosch) en op de Duurswouderheide zijn 

Boomleeuweriken gehoord. 

 

 
Dodaars 

 

• De Kleine Plevier is weer aanwezig bij het 

nieuwe stuk natuur achter De Stripe. 

Hondenbezitters, laat uw hond daar niet in het 

water badderen. Er liggen (of er komen nog) 

nesten van meerdere soorten vogels. 

• Dodaarzen laten hun (balts)roep ook weer 

horen op meerdere plekken, zoals naast de 

Zwarte Singel/Slotplaats. Ook hier niet 

badderen! Verder in enkele bosvennen en op 

de Duurswouderheide.  

 

• De Tjiftjaf is al even aanwezig. Vroege 

meldingen al begin maart.  

• Een Rode Wouw werd gemeld bij de 

Merskenhede op 19 maart. 

• Raven laten hun roep horen op meerdere 

plekken. Ter wille van hun “privacy” verder 

geen melding van locaties… 

• Jannie Tjassing meldde haar eerste (ooit 

gezien) Kleine Bonte Specht. Niet zo 

verwonderlijk trouwens. Dit spechtje zit vrijwel 

het gehele jaar hoog in de boomkronen. De 

beste tijd is nu, omdat hij zijn baltsroep en 

snelle ratel laat horen. 

• Veel activiteit van o.a. mezen. De Zwarte 

mees lijkt aardig aanwezig. Matkop is steeds 

verder afnemend (ook een landelijke trend). 

De Glanskop is daarentegen (zoals al meerdere 

jaren) goed vertegenwoordigd. Bij de 

Staartmees lijkt het ook vrij stil (of ik heb ze 

gemist…). De Kuifmees lijkt aardig stabiel. 

 

Let de komende tijd op terugkerende (zang)vogels, 

zoals Fitis, Bonte Vliegenvanger, Gekraagde 

Roodstaart, Grasmus, Braamsluiper, zwaluwen, 

Boompieper enz. en natuurlijk ook de Koekoek. 
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Dagvlinders 
Meldingen van Kleine Vos, Citroenvlinder, 

Dagpauwoog, Klein- en Groot Koolwitje en 

Gehakkelde Aurelia. Let op Boomblauwtje, 

Oranjetipje, Bont Zandoogje, de eerste Atalanta 

als eerste verschijningen dit voorjaar. 

 
Oranjetipje 

 

 
Bont Zandoogje 

 

 
Gehakkelde Aurelia 

 

 

Libellen 
De Bruine Winterjuffer is op meerdere plekken 

in de Slotplaats gezien. Deze soort overwintert 

tussen houtopstanden, pijpenstrootje etc. Let er 

eens op. 

 
Bruine Winterjuffer 

 

 

Planten 
In razend tempo, althans in de warme, zonnige 

dagen, schieten ze uit de grond. Scherpe 

Boterbloem, Dagkoekoeksbloem, Speenkruid, 

Hondsdraf, Klein Hoefblad, Klein Kruiskruid, Kleine 

Veldkers en heel snel daarna meerdere soorten 

(vast enkele vergeten). 

 

 

Reptielen en Amfibieën   
Op de Duurswouderheide tientallen roepende 

Heikikkers. Ook padden zijn druk op trek; Nienke 

Stuiver meldde tientallen padden op het weggetje 

in het verlengde van het fietspad Slotleane, thv de 

vijver bij Bob Waisfisz. Ook Levendbarende 

agedissen worden gemeld op de Slotplaats. Ook in 

de volkstuinen liet een exemplaar zich zien. De 

eerste Adders zullen weldra volgen. 

 

 

Tip 

De waarnemingen kunnen online worden bekeken 

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

optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.  

 

Verder kunt u een kijkje nemen op 

www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site 

o.a. mededelingen en artikelen van onze 

vereniging.  

 

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst 

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

 

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

Bakkefean e.o.  

 

Datum 2 mei  20 uur, Dúndelle  
 

AGENDA huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden) 

 

1. Opening, mededelingen. 

2. Vaststellen agenda. 

3. Verslag algemene ledenvergadering 2021. 

4. Jaarverslag secretaris 2021. 

5. Jaarverslag penningmeester 2021. 

6. Verslag kascommissie 2021 en benoeming nieuwe kascommissie. 

7. Bestuurssamenstelling.  

Aftredend en herkiesbaar zijn: Oene Roelsma, Ingrid Arends, Jouke Bouius.  

8. Activiteiten 2022-‘23.  

9. Rondvraag en sluiting. 

 

ca. 20.45- 21.00  korte pauze. 
 

21.00 Lezing over Nachtvlinders, Siep Sinnema  
voorzitter Vlinderwerkgroep Friesland  

(toegankelijk voor iedereen) 

 

De vlinder is hét symbool van schoonheid en 

vrolijkheid. Teer en kwetsbaar, maar tegelijkertijd 

ook krachtig: vlinders zijn als een graadmeter voor 

de natuur. Op plekken waar veel vlinders zijn, gaat 

het goed met de natuur, want daar leven ook veel 

andere dieren en planten. Vlinders leveren ook zelf 

een belangrijke bijdrage aan het evenwicht van 

soorten in de natuur: hun behoefte aan nectar 

maakt dat ze stuifmeel verspreiden.  

 

Wij hopen dat onze achterkleinkinderen over 

honderd jaar, nog meer dan wij nu, kunnen 

genieten van de schoonheid van vlinders.  

 

Er zijn nachtvlinders en dagvlinders. Wij hebben 

Siep Sinnema bereid gevonden een lezing te 

houden over specifiek de Nachtvlinders, waar hij 

zich professioneel mee bezig houdt. Nachtvlinders 

van zowel Nederland als …  Nieuw Guinea!  

 

Sinnema is daar ter plaatse geweest. Hij heeft er 

onderzoek naar Nachtvlinders gedaan, onder 

leiding van Naturalis Leiden. Hij zal ons beelden 

laten zien van zijn waarnemingen. 

  

We verwachten dat het een bijzondere avond 

wordt om mee te maken!  
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HISTORISCHE RUBRIEK 

April 2022, nr. 4 
 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

   
Een terugblik op de relatie Allardsoog Bakkeveen 

 

Deze vrijdag 1 april 2022 komen op het 

Natuurvriendenhuis Allardsoog van 

NIVON mensen bijeen die nieuwe 

inspiratie zoeken voor hun werk in de 

educatie of sociaalpedagogische sector. 

De aanleiding voor de bijeenkomst is het 

overlijden van Rob Hajer.  
 

Rob Hajer maakte in de jaren vlak na de oorlog 

kennis op het Allardsoog met het 

volkshogeschoolwerk en is in zijn verdere loopbaan 

een pleitbezorger gebleven voor vormen van 

permanente educatie en actief burgerschap. 

Ik zal aan die bijeenkomst deelnemen en ik ben 

nieuwsgierig om kennis te nemen van de 

opvattingen die de meer dan zestig mensen die 

aan de bijeenkomst zullen deelnemen over dat 

onderwerp te berde zullen brengen. Immers ook 

voor mij is de periode van 1972 tot 1977, toen ik 

als pas afgestudeerde scheikundige deel uitmaakte 

van het team cursusleiders op de volkshogeschool 

Allardsoog een belangrijke periode in mijn leven 

geweest.  

 

Ik wil hier niet schrijven over hoe mijn ervaringen 

in het vormingswerk mijn verdere loopbaan binnen 

het Ministerie van Justitie heeft beïnvloed. Ik tracht 

hier wel te beschrijven welke indrukken ik in de 

voorbije vijftig jaar lange periode, waarin ik 

overwegend in Bakkeveen woonde, over de invloed 

van het Allardoog op de ontwikkeling van het dorp 

Bakkeveen en zijn directe omgeving heb opgedaan.  

 

In 1990 keek het echtpaar Gooitze Winter en Antje 

Wolters, inwoners van de Mjûmer, in een interview 

in de Drachtster Courant terug op hun 

zeventigjarig huwelijk. Ze zeiden: “De 

volkshogeschool Allardsoog was een rustplaats 

voor ons. Het buurtwerk leefde in die jaren enorm. 

We hebben er enorm veel geleerd, over politiek, de 

machtsverhoudingen. We kregen allerlei boeken tot 

onze beschikking. De volkshogeschool tilde ons 

over de armoede heen. Je had andere gedachten 

dan de ellende om je heen. We zijn nog altijd 

dankbaar voor die tijd.”  

 

Je leest hierin hoe dicht de volkshogeschoolpioniers 

met hun idealen bij de lokale arme 

boerenbevolking stonden. Maar je leest hierin ook 

dat veel mensen in Bakkeveen leefden op het 

randje van armoede met grote onzekerheid over 

wat de volgende dag of de volgende week zou 

kunnen gebeuren. 

  

De familie Winter maakte samen met een aantal 

van de volkshogeschoolpioniers van 1933 tot 1940 

deel uit van het bestuur van de afdeling Bakkeveen 

van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Dat 

was de periode waarin de SDAP ernaar streefde 

een brede socialistische partij te worden, die wél 

vertrouwen had in de werking van het 

parlementaire systeem, en die afstand nam van de 

communisten en andere radicale groepen, zoals de 

nationaal socialisten.  

  

Al vóór de oorlog kregen de activiteiten die vanuit 

het Allardsoog zijn gestart een gezicht in 

Bakkeveen: denk daarbij aan de 

werkverschaffingsprojecten, en aan de 

vakopleidingen die gestart zijn en die moeten 

bijdragen aan verbetering in de landbouw. In de 

crisisjaren dertig zag je de volkshogeschoolpioniers 

steun geven aan de jonge afgestudeerde leerlingen 

van het landbouwonderwijs, die boerden in en rond 

Bakkeveen. Henk van der Wielen legde bij 

verschillende gelegenheden aan de afdeling 

Bakkeveen van de plattelandsjongeren uit hoe 

vanuit de landbouw met de gevolgen van de 

wereldcrisis komt kon worden omgegaan.  

 

Na de executies in het Mandeveld in april 1945 

verwoordde Henk van der Wielen, de leider van het 

volkshogeschoolwerk - als waarnemend 

burgemeester - de ontzetting over de executies en 

het meeleven van de massaal aanwezige 

Bakkeveenster bevolking Bakkeveen met de 

families van de slachtoffers.  

 

De activiteiten op het Allardsoog leidden ook voor 

de oorlog in de omgeving al tot ondersteuning van 

vrouwen bij hun huishouding en bij de zorg voor 

hun kinderen, en na de oorlog tot de oprichting van 

een huishoudschool en een 

gezinsverzorgstersopleiding. Die activiteit kreeg 

een vervolg toen na de bevrijding de afdeling 

Bakkeveen van Bond van Plattelandsvrouwen – 

thans Vrouwen van Nu - werd opgericht. De eerste 

voorzitster was de echtgenote van Henk van der 

Wielen. 
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Kinderen uit de omgeving werden op het 

Allardsoog al vroeg opgevangen in de 

kleuterschool, in de tijd dat er Bakkeveen nog geen 

kleuterschool bestond. Voor de grotere kinderen 

werd er een programma voor de vrije tijd 

georganiseerd: naschoolse opvang. En er was ook 

een ontwikkelingsclub voor de opgroeiende jeugd. 

Daar werd gezongen, boeken besproken en soms 

spelletjes gedaan, b.v om je vertrouwdheid met 

vreemde woorden te vergroten.  

 

En vanuit het Allardsoog werden vanaf de vijftiger 

jaren in de vakantieperiode spelweken voor de 

jeugd van Bakkeveen en omstreken georganiseerd. 

Al die activiteiten droegen bij aan het besef bij 

ouders, dat kinderen de ruimte moeten krijgen om 

zich te ontwikkelen en dat kinderen niet 

systematisch moeten worden ingezet bij de arbeid 

op het eigen bedrijf.  

 

Vlak na de oorlog was het Allardsoog een tijdlang 

het centrum van de wereld. In veel kranten 

werd uitgebreid en met veel enthousiasme verslag 

gedaan van de conferenties die er werden 

gehouden, over hoe de ontwikkeling van Nederland 

en de wederopbouw moest worden aangepakt. 

Mensen uit het hele land kwamen er samen. Het 

gesprek over de wereld, dat door oorlog en 

censuur vele jaren gestopt was kwam weer op 

gang. Het ging over cultuurbeleid, over zorg voor 

de jeugd, over de economie, over de ontwikkeling 

van infrastructuur, over het politieke systeem en 

over Fries regionalisme. Er sprak optimisme en 

daadkracht uit. De regionale kranten deden in 

paginagrote artikelen verslag van die 

bijeenkomsten. 

 

Na de oorlog heeft Henk van der Wielen bij 

verschillende gelegenheden gewezen op 

coöperatieve samenwerkingsvormen als methode 

om problemen aan te pakken. Daarmee heeft hij 

bijgedragen aan het klimaat waarin de 

werktuigencoöperatie Bakkeveen Siegerswoude tot 

stand kon worden gebracht.  

 

Opsterland was de eerste gemeente in Friesland 

waar een Culturele Raad wordt opgericht, van 

waaruit in de jaren vlak na de oorlog evenementen 

worden georganiseerd die bedoeld waren om de 

bevolking van de verschillende dorpen weer met 

elkaar in gesprek en tot samenwerking met elkaar 

te brengen.  

 

Toen in 1953 de Vereniging voor Plaatselijk Belang 

Bakkeveen zijn 65-jarig bestaan vierde, schetste 

Cees Stapel (jarenlang leider van de 

volkshogeschool Allardsoog, betrokken bij de 

Opsterlandse Culturele Raad en actief in de lokale 

culturele commissie) hoe hij de Vereniging voor 

Plaatselijk Belang zag: hij karakteriseerde het 

bestuur van Plaatselijk Belang als een 

democratisch bestuur voor Bakkeveen, dat zich op 

alle levensterreinen moest kunnen bewegen. In de 

jaren daarna werden de voorwaarden daarvoor 

verder uitgewerkt.  

 

In 1965 was Bakkeveen de eerste Vereniging voor 

Plaatselijk Belang in Opsterland, die zijn statuten 

moderniseerde. De situatie waarin het overwegend 

boeren/grondeigenaren zijn die tientallen jaren 

optredend als vertegenwoordigers en behartigers 

van agrarische belangen het bestuur vormden werd 

beëindigd. Bestuursleden werden vanaf 1965 

slechts voor beperkte perioden gekozen en het 

bestuur moest alle verschillende groepen in de 

bevolking kunnen vertegenwoordigen. Ook 

vrouwen gingen deel uitmaken van het bestuur.  

 

Bakkeveen was ook het eerste dorp in Friesland 

(maar misschien wel het eerste dorp in heel 

Nederland), waar het jeugdwerk niet meer vanuit 

de zuilen georganiseerd wordt, maar dat alle 

jongeren omvatte. Voor zo’n ontwikkeling was 

vanuit het Allardsoog al vanaf de oorlogsjaren 

gepleit. Het was wika Aukje Elzinga (wika is werker 

in kerkelijke actie, een beroep wat in de jaren naar 

de Tweede Wereldoorlog binnen de hervormde kerk 

tot ontwikkeling kwam), die aan die ontwikkeling 

veel heeft bijgedragen. Uiteindelijk leidde die 

ontwikkeling tot de vormgeving het open 

jongerenwerk dat vooral in het Beaken eind jaren 

zestig, begin jaren zeventig vorm kreeg.  

 

En vanuit Allardsoog werden al in de zeventiger 

jaren activiteiten gestart op het gebied van 

verduurzaming: de windmolen, die Ide Lenting 

bouwde, de ombouw naar biologische tuinbouw die 

in die jaren op gang kwam. 

  

Bij al deze ontwikkelingen en activiteiten waren de 

volkshogeschoolmedewerkers als initiatiefnemers 

of in de uitvoering betrokken. De acties die vanuit 

het Allardsoog geïnitieerd werden niet altijd en niet 

door alle inwoners gewaardeerd, maar de nabijheid 

van de initiatiefnemers heeft er vast aan 

bijgedragen dat er ruimte kwam om nieuwe ideeën 

en afwijkende meningen met elkaar te bespreken 

en van elkaars standpunten te leren.        

 

Mijn stelling is dat de volkshogeschoolpioniers 

daardoor veel invloed hebben gehad op de manier 

waarop inwoners van Bakkeveen de wereld om hen 

heen zijn gaan bekijken. Er is in Bakkeveen ruimte 

gegroeid om ideeën in activiteiten om te zetten.  

Het heeft ook gevolgen gehad voor de wijze 

waarop in het dorp met verschillen in opvatting en 

achtergrond wordt omgegaan, het heeft gemaakt 

dat mensen van buiten zich makkelijk welkom 

kunnen voelen in Bakkeveen. Het heeft gemaakt 

dat de drempel voor inwoners maar ook voor 

nieuwkomers om deel te nemen in of zelf 

initiatieven te ontplooien in Bakkeveen lager is dan 

in dorpen met een minder diverse bevolking. Het 

maakt dat er ook nu nog steeds initiatieven worden 
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ontwikkeld, die voortbouwen op 

die eigenschappen, en ik noem er 

maar een paar die in de loop van 

de jaren naar voren kwamen: De 

Vlooienmarkt, het Dodo-festival, 

de Dorpstuin, de BloeiZone.   

 

De eigenschappen van de 

volkshogeschoolpioniers die 

hieraan het meest hebben 

bijgedragen zijn in mijn ogen  

a) het verwerven van kennis over 

en bekendheid met de 

omgeving,  

b) het tonen van langdurige 

betrokkenheid bij wat er in de 

omgeving gebeurt en bij leven 

van de inwoners, en  

c) het beschikken over 

uithoudingsvermogen en 

geduld. 

Als de werker aan die 

voorwaarden kan voldoen, kan hij 

educatieve processen op gang 

brengen, waardoor mensen die in 

bepaalde omgeving situatie met 

elkaar samenleven of 

samenwerken, nieuwe kennis gaan 

zoeken en nieuwe benaderingen te 

kiezen in de omgang met anderen. 

 

En als inwoners van dorpen de 

ruimte ervaren om zo met elkaar 

samen te werken, en opvattingen 

over allerlei aspecten van het 

leven met elkaar blijven delen, 

wordt het risico dat mensen 

ontsporen in radicale opvattingen 

of bubbles, waarin allerlei dwaze 

ideeën en opvattingen worden 

aangehangen en nagevolgd 

kleiner.  

 

Fred Hoogenboom 

 

  

Ingezonden door Siebren Roelsma 
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Nieuwe gebiedsvisie voor De Slotplaats 
 

Om de natuur en cultuur op landgoed De Slotplaats 

te verbeteren en het gebied beter beleefbaar te 

maken, gaat Natuurmonumenten de komende 18 

jaar met negen speerpunten aan de slag. Deze 

punten staan beschreven in de nieuwe Gebiedsvisie 

De Slotplaats 2022-2040, getiteld 'Genieten van 

ons landgoed'.  

 

Samen beheren 

Landgoed De Slotplaats is een geliefde plek. Als 

één van de grotere Friese bosgebieden trekt het 

vele tienduizenden bezoekers per jaar om er te 

wandelen, fietsen, picknicken of uit eten te gaan. 

Als eigenaar en beheerder spannen we ons in om 

het landgoed zo goed mogelijk te beheren. Dat 

doen we samen met andere partijen en de streek. 

 

Nieuwe visie 

In 2022 vieren we een jubileum. 

Natuurmonumenten is dan 25 jaar eigenaar van 

landgoed De Slotplaats. In een kwart eeuw is veel 

werk verzet. Toch zijn we er nog lang niet. Er zijn 

volop kansen en knelpunten om aan te pakken. In 

ons jubileumjaar verschijnt deze nieuwe 

gebiedsvisie waarin we aangeven wat we de 

komende jaren willen bereiken en hoe we dat 

willen doen. 

 

Download op de 

website van 

Natuurmonumenten de 

volledige gebiedsvisie 

of de publieksfolder 

met een samenvatting:  

www.natuurmonumenten.nl/ 

natuurgebieden/landgoed-de-

slotplaats/nieuws/nieuwe-gebiedsvisie-voor-de-

slotplaats 

 

Vriendelijke groet, 

  

Hanneke Wijnja  

Boswachter communicatie en beleven 

Natuurmonumenten 
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Geneeskrachtige plant:  

Zachte Berk en ruwe Berk 
Latijnse naam: Betula pubescens en Betula pendula 

 

U kent ongetwijfeld de berk wel met de mooie witte 

bast. De zachte berk heeft wat donziger blad en 

takjes, de ruwe berk heeft meer hangende takken. 

Ze wordt ook wel treurberk genoemd. De ruwe 

berk kan beter tegen droge, zanderige grond. Die 

vind je op droge heidevelden. De zachte berk vind 

je eerder op moerassige grond. De berk zie je ook 

veel in het hoge noorden, ze kan tegen kou, arme 

grond, zure grond en sterke wind verdraagt ze ook. 

Ze houdt wel van licht en ruimte om zich heen. De 

bladeren van de ruwe berk zijn groter en hoekiger 

dan die van de zachte berk. De laatste hebben wat 

meer een rondere vorm. De soorten kunnen onder 

elkaar kruisen dus er komen allerlei tussenvormen 

voor. 

 

Wie heeft vroeger nog Berken Haarwater op het 

hoofd ingewreven gekregen? Waar was dat ook al 

weer goed voor? Ik geloof dat mijn moeder zei dat 

je haar er goed van ging groeien maar dat zei ze 

ook als ik in de regen naar school moest… Enfin, 

mijn haar is aardig lang geworden. 

 

In de natuurgeneeskunde worden de bladeren, bast 

en jonge toppen gebruikt en het berkensap kan in 

het voorjaar gewonnen worden. Het blad verhoogt 

de doorbloeding van de nieren en de 

urineproductie, het werkt ontzurend en licht 

ontsmettend. Daarom kan het helpen bij 

aandoeningen van de urinewegen, oedeem, jicht 

en reumatische pijn. Het werkt bloedzuiverend en 

wordt daarom wel in voorjaarskuren gebruikt. Door 

de bloedzuiverende werking wordt het ook gebruikt 

bij huidaandoeningen zoals eczeem en acné.  

 

Omdat het zoveel vocht uitdrijft moet je er veel bij 

drinken. Bij oedeem door hart- of nierfalen kan het 

daarom niet zomaar gebruikt worden en ook de 

werking van sommige medicijnen kan erdoor 

beïnvloed worden.  

  

Ben je aan het lijnen? Gun jezelf dan een fijne massage! 
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Kerkdiensten It Keningsfjild 

 
Datum Tijd Voorganger  Locatie 

Zondag 3 apr 9:30 Ds. F.F.Fink, Burgum  St. Piter 

Zondag 10 apr 9:30 Ds.J.D. Cremer, De Wilgen Palmpasen De Mande 

Zondag 10 apr 9:30 Kerk-op-schootdienst  De Mande 

Donderdag 14 apr 19:30 Ds. Goorhuis, Smalle Ee 
Witte Donderdag,  

Heilig Avondmaal 
De Mande 

Vrijdag 15 apr 19:30 Ds. Y. Slik, Balk Goede Vrijdag St. Piter 

Zaterdag 16 apr 21:00 Ds. R. Akse, Drachten Stille Zaterdag St. Piter 

Zondag 17 apr 9:30 Ds. Goorhuis, Smalle Ee Pasen   De Mande 

Zondag 24 apr 9:30 Ds. de Haan, B’zwaag  St. Piter 

Zondag 1 mei 9:30 Ds. J. Jurjens, Drachten  De Mande 

  

 

Nieuws van de Werkgroep Vluchtelingenwerk Oekraïne It Keningsfjild 
 

Het Teehûs in Ureterp is 

omgetoverd tot een plek om 

vluchtelingen uit Oekraïne op te 

vangen. Het wachten is op bericht 

van de gemeente Opsterland 

wanneer er bewoners komen.  

 

Veel mensen hebben gereageerd 

op de oproep om spullen en tijd 

beschikbaar te stellen.  

De kringloopwinkel “Woord en 

Daad” in Drachten heeft spullen 

zoals een wasmachine, kast, 

bedden etc. gratis beschikbaar 

gesteld. In Bakkeveen, 

Siegerswoude en Ureterp zijn allerlei spullen 

(bedden, bank, kasten, tafel, dekbedden etc.) 

opgehaald bij mensen thuis en veel spullen zijn ook 

gebracht naar het Teehûs.  

 

Met hulp van een grote groep vrijwilligers is het 

Teehûs ingericht voor ongeveer 10 personen. Er 

zijn twee slaapkamers gecreëerd, 1 voor 6 

personen en 1 voor 4 personen. Een gezellige 

huis/eetkamer met plek voor de kinderen om te 

spelen. Er is een wasmachine geplaatst en een 

doucheruimte gemaakt. Buiten is een afrastering 

gemaakt, zodat de kinderen veilig buiten kunnen 

spelen. We hebben tuinstoelen en tuintafels 

gekregen om heerlijk buiten te kunnen zitten. 

 

Wanneer het Teehûs straks bewoond is, zullen we 

– in elk geval de eerste tijd en zolang dat nodig is 

– overdag met begeleiders aanwezig zijn om de 

vluchtelingen wegwijs te maken. En we hebben een 

tolk gevonden die ons kan helpen.  

 

We zijn erg blij met alle hulp en willen op deze 

manier “een kleine druppel op de gloeiende plaat 

zijn”. 
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Beste dorpsgenoten, 
 

Wij (World Servants groep Bakkeveen) hebben afgelopen maand de 

aardappel en potgrond actie gehouden. De actie heeft in totaal zo’n 

€1800 opgeleverd.  

Wij willen de mensen die hebben meegeholpen aan de actie en de actie 

hebben gesteund door middel van een donatie of bestelling graag heel 

hartelijk bedanken. 

 

Krijn de Haan 
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Dúndelle 
 april 2022 

 
Beste mensen in Bakkeveen eo., 

 

Ja, eindelijk! Na 2 coronajaren mogen we weer 

zonder regels met elkaar omgaan. Van een 

prachtige zonnige maand maart hebben wij 

genoten en we kijken we uit naar de 1e 

Vlooienmarkt morgen, 2 april. “April doet wat het 

wil” en ineens komt Koning Winter voorbij. 

Prachtig maar wij willen een mooie warme zomer 

met ’s nachts een verfrissend buitje. 

  

Zwembad Dúndelle kijkt uit naar de zomer. We 

hebben met z’n allen wel te maken met een 

extreme energiecrisis. Dúndelle heeft 2 

zonnecollectorvelden, maar dan moet de zon wel 

schijnen. Wij willen heel graag op Koningsdag open 

en het Koningsdagfeest met spel en de vrijmarkt 

voor de kinderen gaat sowieso feestelijk door. Of 

het zwembad dan ook het water op temperatuur 

heeft, is even de vraag.  

 

Zwembad Wotterwille in Marum gaat altijd half mei 

tm half september open. Dit zou ook een idee voor 

Dúndelle kunnen zijn. Op deze manier scheelt dat 

enorme hoeveelheden gas voor het opwarmen van 

het water in een meestal nog koude periode. 

Wij zouden willen dat we nu al duidelijkheid 

hierover kunnen geven, maar dat kunnen wij 

helaas niet. Vooralsnog is onderstaande onze 

planning.  

Wij kijken uit naar een prachtige zomer en naar 

jullie! 

 

Dúndelle zwembad 

seizoen 2022:  27/4 – 28/8 of 16/5 – 11/9 

 

Openingstijden 
• Banenzwemmen *) 

Maandag, woensdag, vrijdag 8 tot 10 uur 

Dinsdag en donderdag  7 tot 10 uur 

Maandag t/m donderdag 19.30 - 20.00 uur*)  

• Recreatief zwemmen voor en naseizoen *): 

Maandag t/m vrijdag  14 tot 16.30 uur en 

                                     18.30-19.30 uur 

Zaterdag en zondag  13 tot 17 uur 

• Recreatief zwemmen zomervakantie *): 

Maandag t/m vrijdag  11 tot 19.30 uur 

Zaterdag           13 tot 17 uur  

Zondag          11 tot 17 uur 

*) Bij tropische temperaturen verruimen wij de 

oepningstijden. 

*) Bij koud slecht weer en weinig bezoekers 

gaan wij eerder sluiten. 

*) Het banenzwemmen ’s morgens gaat 

ongeacht het weer altijd door. 

*) Op officiële feestdagen hanteren wij de 

zondag openstelling. 

 

• Zwemlessen   

Kijk voor de zwemlessen bij de tarieven. 

 

Tarieven 
Losse en 12-baden kaarten 

• Los bad banenzwemmen 30 minuten € 3,80 

• Los bad recreatief zwemmen            € 4,80  

• 12 baden recreatief dagkaart          € 48,00 

• Zwemles ABC en Zwemvaardigheid hele seizoen 

op dinsdag, woensdag en donderdag 

o 3 x per week, 17 weken half mei t/m begin 

sept.,  inclusief vrij zwemmen € 180,00 *) 

o 2 x per week, 17 weken half mei t/m begin 

sept.,  inclusief vrij zwemmen € 150,00 *) 

Heeft u al een gezinsabonnement dan krijgt u 

per zwemleskind een korting van € 25,- op het 

zwemlesgeld. Instroom in de zwemlesgroepen is 

mogelijk indien het qua aantal en niveau past in 

de zwemlesgroepen. 

• Abonnementen    t/m 31 mei vanaf 1 juni 

Persoonlijk abonn           €82,50     €91,50 

Gezinsabonn. t/m 5 pers. €190,00   €203,40 

Gezinsabonn 6e persoon     €25,70  € 25,70 

 
Midgetgolf is qualitytime  voor jong en oud  

• Midgetgolf voor 1 persoon €  3,30 

• Midgetgolf 12 x kaart € 33,00  

 

Horeca   

Dúndelle verzorgt de horeca buiten en binnen. 

Buiten hebben wij een terras voor, achter en op 

het zwembad terrein, dus overal kan je in de zon 

zitten of juist liever in de schaduw. Binnen hebben 

wij ons “grand et petit café”, met een keuken voor 

de eenvoudige maar smakelijke eter. Laat je 

verrassen door onze gastvrijheid, heerlijke keuken 

en creativiteit. 

In het voorjaar en zomer zijn wij normaliter open 

van 11 tot ongeveer 17 / 18 uur (hangt af van de 

drukte. 

 

Feesten voor klein en groot 

Wil je een familiefeest, bedrijfsuitje, teambuilding, 

kinderfeestje, vergadering, reunie of iets dergelijks 

organiseren? Buiten en/of binnen? BBQ, buffet of ? 

met of zonder zwembad? Neem contact met ons op 

en dan bedenken wij samen met jou een 

onvergetelijk moment.  

 

Vragen en meer informatie 

• Telefonisch op 0516-541493 zijn wij  binnen 

onze openingstijden bereikbaar. 

• dundelle@optisport.nl  

• www.optisport.nl/dundelle  

• www.facebook.com/DundelleBakkeveen met 

activiteiten en veranderingen. 
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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen stembureau Bakkeveen 2022. 

Alleen kandidaten die in Bakkeveen stemmen hebben gehaald zijn vermeld. In de 3e kolom totaal aantal 

stemmen in Opsterland en de laatste kolom het aantal stemmen in Bakkeveen. 

Naam cursief: woonplaats Bakkeveen

nr Kandidaat Tot Bveen 

 Opsterlands Belang 3155 412  
1 Bruining, W.H. 799 27  
2 Postma, A.H. 209 2  
3 van Dalen, J. 429 311  
4 Oosterwoud, A. 325 10  
5 de Jong, H. 237 2  
7 Boekema, D.T. 388 4  
9 Jeensma, J. 47 1  
11 Kooi, K. 69 1  
13 Russchen, J.W. 58 40  
14 Feenstra, W. 26 4  
15 Klooster, F. 41 1  
19 Klink, J. 13 9   

CDA 1617 102  
1 van der Meer, B. 606 28  
2 van der Schaaf, P. 56 5  
3 de Vries, M. 181 3  
4 van Bruggen, F. 101 12  
5 Dijk, K.J. 230 16  
7 Veenstra, S.H. 88 2  
8 Tolsma, M. 54 2  
9 Bongers, A.M.H.J. 40 31  
11 van den Brink, E.T.M. 28 1  
12 Quarré, M.J. 35 1  
15 Nies, H.M. 19 1 

  P.v.d.A. 1627 97  
1 de Vries, L. 731 19  
2 Wiersma, A. 422 11  
3 Brouwer-Wiarda, S.J. 119 34  
4 Postma, R. 19 3  
5 Dijkstra, I.A. 61 15  
6 Achenbach, P. 53 1  
7 Ogugua, D.O. 26 1  
10 van Hees, K. 17 10  
11 Oosterhof, H. 5 3  

ChristenUnie 1382 49  
1 van der Veen, O.R. 574 20  
2 Jonkman, R. 206 12  
3 Mulder-de Jong, E. 158 3  
7 Bergsma, A. 23 1  
8 Jongsma-van Kammen, R. 38 1  
9 Spinder-Schuurman, T. 19 7  
10 Jongsma, W. 52 1  
11 Jongsma, J.W. 14 2  
15 Jongsma, J.B. 5 1  
17 Stelpstra, D. 20 1 

   
VVD 1208 49  

1 Geertsma, W.A. 628 19  
3 de Vries, H. 159 2  
7 Breuker-de Haan, M.G. 32 13  
12 Broekens, R.M. 21 2  
14 van der Spek, R.S. 16 1  
16 Visser, R.J. 19 1  
17 Haisma, R. 26 11 

       
D66 839 37  

1 de Wagt, S.A. 254 13  
2 Veenstra, M.C. 153 1  
3 Louwsma, S. 45 13  
4 Heijs, J. 151 5  
8 Hempenius, S. 20 1  
9 Garcia Hermida-vdWalle, R. 132 4 

       
FNP 2038 55  

1 de Jong, H. 898 15  
2 Bergsma, M. 466 10  
3 Hofstee, H. 86 0  
4 Veenstra-Paulusma, S. 91 3  
6 Boomsma, M.H. 31 10  
7 de Vries, J. 21 15  
14 Bakker, A.T. 4 2 

      
GROENLINKS 1230 79  

1 Beintema, E.R. 770 40  
2 Sieswerda, J.J. 78 29  
3 Kuil, H. 97 6  
4 van Loon, E.J.M. 60 3  
5 van der Veldt, J.J.P. 75 1 
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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 32 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

Gezellige ochtenden 
 

De gezellige ochtenden in It Ankerplak 

georganiseerd door Mientje Stoelwinder.  

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 

13 april, niet op 27 april Koningsdag, 11 mei, 25 

mei, 8 juni, 22 juni en als laatste voor de 

vakantie 6 juli 2022. 

 

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 

april als volgt geopend: 

• April: alle zaterdagochtenden 

• Mei: alle zaterdagochtenden tot aan 

Hemelvaartsweekend, daarna 4 juni. 

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). 

 

 

3 Provinciën Wandeltocht 
Deze wandeltocht met afstanden van 5 t/m 40 

km wordt op zaterdag 14 mei gehouden. We 

lopen in oostelijke richting. Aanmelden en info: 

www.3wandel.nl 

Elke donderdagochtend in Dúnhoeke 

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

Noodgevallen, alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  

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 770 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 


