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Jaargang 14 nr. 5 

       Mei 2022 

 

  

Dorpsfeest 2022: van 19 t/m 22 mei 
Pubquiz, zeskamp, matinee, groot tentfeest, 2x optocht, etc 

Bovenstaande foto is van 2018 (fotograaf: Henk Bruins) 
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De Slûswachter 

 

Terwijl corona steeds meer op de achtergrond 

raakt en de oorlog in Oekraïne al meer dan 2 

maanden duurt, ligt de mei-Slûswachter voor je.  

Het 4-daagse dorpsfeest zal nu toch echt 

plaatsvinden evenals andere grotere activiteiten 

zoals de 3 Provinciën Wandeltocht en crea- & 

smulmarkt in deze drukke meimaand.  

Na jaren van plannen ligt de herinrichting van het 

centrum van Bakkeveen ter inzage. Het is een 

inloop bijeenkomst, dus veel zal er niet in de 

plannen gewijzigd worden. Dit en nog veel meer in 

deze Slûswachter. 

  Jan van Dalen

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo t/m vr 6 mei Huisartsenpraktijk wegens vakantie gesloten Web 

Wo 4 mei Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 22 

Wo 4 mei Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 18:25 uur (voor 20 uur klaar) Web 

Do 5 mei Klaverjassen in It Ankerplak. Elke donderdagmiddag tot 1 juni (begin zomerstop) --- 

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

Za 7 mei Vlooienmarkt, 6-13 uur Web 

Zo 8 mei Moederdag. Wylde Roas geopend van 9:30 tot 15 uur 6 

Di 10 mei Gezond Natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur. (elke dinsdagochtend) 29 

Di 10 mei Inloopavond Bekijken Herinrichting Centrum.  Dúndelle, 19 – 20:30 uur 5 

Wo 11 mei Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 52 

Wo 11 mei De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 16:45 uur 31 

Za 14 mei 3 Provinciën wandeltocht  5-40 km wandelen. www.3wandel.nl  Start bij Dúndelle 49 

Za 14 mei Klusdag Doarpstún. 9 uur, hoek Merskekamp/Dwarskamp 48 

Za 14 mei AtelierNatoer: Weekend Landschap lezen & schilderen --- 

Za 14 mei Dorpsvlaggen weer te koop. TIP-kiosk, bij zwembad. Vanaf 13:30 uur 16 

Zo 15 mei Muziek bij de buren. Diverse locaties in Bakkeveen, 13 uur 21 

Do 19/ Zo 22 mei Dorpsfeest op terrein bij sportvelden. 17 

Vr 20 mei AtelierNatoer: Weekend recycle-art --- 

Za 21 mei Vlooienmarkt, 6-13 uur Web 

Wo 25 mei Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 52 

Do 26 mei Hemelvaartsdag --- 

Vr 27 mei Crea- & smulmarkt.  Centrum, 11 -18 uur 48 

Wo 1 jun Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 22 

Do 2 jun Laatste dag inzenden kopij Slûswachter maand juni (gehele zomer) Web 

Vr 3 – Ma 6 juni Pinksterfeest 3-16 in Wijnjewoude (Ald Duerswald) 51 

Za 4 juni Vlooienmarkt, 6-13 uur Web 

Zo 5 juni Tai Chi op De Slotplaats.  10-11:15 uur (elke zondag in juni) 36 

Ma 6 juni 2e Pinksterdag --- 

Di 7 juni Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur.  (1 dag eerder i.v.m. avond-4-daagse) --- 

Wo 8 juni Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 52 

Wo 8 t/m Za 11 juni Avond-4-daagse. Start tussen 18 en 18:30 uur op P-terreinen bij sportpark 52 

Za 11 juni Klusdag Doarpstún. 9 uur, hoek Merskekamp/Dwarskamp 48 

Za 18 juni Vlooienmarkt, 6-13 uur Web 

Za 18 juni Open tuinen middag. 14-17 uur 48 

Wo 29 juni Start 3 Provinciën fiets-3-daagse. Tot en met vrijdag 1 juli. www.3fiets.nl Web 

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 
Frans Mulder Voorzitter 06-3065 3272 Fokke-Jan van Veen Lid 06-5422 1508 

Josien Meulenhoff Secretaris 06-1954 4949 Sylvia Andringa Lid 06-1524 5139 

Wychard Draaijer Penningmeester 06-4618 1205 Rommy Schaafsma Lid 06-51054722 

Nienke Okkema Lid 06-2506 0866    

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

Beste Mensen, 

 

Al vele jaren komt de Plaatselijk Belang bijdrage 

voor de Slûswachter van de hand van de 

voorzitter. Met het aftreden van Jannie Tjassing, 

als voorzitter van PB, hebben we als bestuur 

afgesproken dat per toerbuurt een van de 

bestuursleden deze bijdrage zal verzorgen. Deze 

maand mag ik dat doen, volgende maand treft u 

een bijdrage van een van de andere 

bestuursleden.  

 

ALV: Algemene Ledenvergadering: 

Zoals hierboven aangegeven is in de ALV van 

dinsdag 5 april Jannie Tjassing na 6 jaar (2 

termijnen) afgetreden als voorzitter van Plaatselijk 

Belang Bakkeveen. In die 6 jaar zijn heel wat 

zaken gerealiseerd, waaronder het vernieuwen van 

de speeltuinen, renovatie Mjûmsterwei en behoud 

van het zwembad en dorpshuis en het 

wandelrondje om Bakkeveen en de hopelijk 

binnenkort te realiseren renovatie van de Brink en 

fietspaden tussen Bakkeveen en Wijnjewoude. We 

bedanken Jannie voor haar enorme inzet en de 

energie waarmee zij haar voorzittersrol heeft 

uitgevoerd en de contacten met vele externe 

partijen (met name de gemeente) die zij heeft 

onderhouden!  

Binnen het bestuur is afgesproken dat Frans 

Mulder de voorzitterstaken van Jannie zal 

overnemen. 

Tijdens de ALV is Rommy Schaafsma 

voorgesteld als nieuw kandidaat bestuurslid en 

met algemene instemming is zij toegetreden tot 

het bestuur. Hiermee is het bestuur weer compleet 

en kunnen we op volle sterkte verder. 

 

Bijstelling Dorpsvisie Bakkeveen 

In het open gedeelte van de ALV hebben we met 

de aanwezigen een start gemaakt met de 

bijstelling van de Dorpsvisie Bakkeveen. Het doel 

van de Dorpsvisie is om weer te geven wat 

belangrijke thema’s zijn die in het dorp leven en 

waar we met deze thema’s naar toe willen. De 

eerste Dorpsvisie komt uit 2012, deze is in 2017 

bijgesteld en nu na 5 jaar is het weer tijd voor een 

bijstelling. De titel van onze Dorpsvisie is een 

(Be)leefbaar Bakkeveen, alle aanwezigen waren 

het ermee eens dat deze titel nog steeds de juiste 

is. Na een “actieve” introductie door Nienke 

rondom een aantal stellingen zijn we in een 

verschillende groepen uiteengegaan om een 5-tal, 

voor Bakkeveen relevante, thema’s te bespreken. 

De thema’s waren: Wonen (senioren), Fiets-, 

wandel- en ruiterpaden, (behoud) Gymzaal, 

Snelheidsbeperkingen invalswegen en Duurzaam 

Bakkeveen. In een volgende Slûswachter zullen we 

aangeven hoe we met deze thema’s verder zullen 

gaan, ook zal daarin het verslag van de ALV 

opgenomen worden. 

 

 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Herinrichting van de Brink 

De plannen zijn uitgewerkt en er ligt een mooie 3D 

presentatie! Op dinsdag 10 mei is er een 

inloopavond in Dundelle van 19.00 tot 20.30. 

Op deze avond zijn leden van de werkgroep, de 

gemeente en Royal HaskoningDHV aanwezig om 

toelichting te geven en vragen te beantwoorden. 

Iedereen is van harte welkom op deze avond en 

verderop in de Slûswachter vindt u een 

uitnodiging. 

 

Recreatieve Fietspaden 

Hierover is weinig nieuws te melden. Kijkrichting is 

nog steeds dat na de zomer begonnen wordt met 

de aanpak van de fietspaden ten noorden van de 

Duerswâldmerwei tussen Wijnjewoude en 

Bakkeveen. De fietspaden ten zuiden van de 

Duerswâldmerwei volgen zodra daar financiering 

voor gevonden is. Samen met PB van Wijnjewoude 

blijven we de voortgang nauwgezet volgen. Jannie 

Tjassing heeft aangeboden om namens PB 

Bakkeveen aangesloten te blijven bij dit project, 

gezien de continuïteit richting alle betrokken 

partijen zij we erg blij met haar aanbod. 

 

Innen Contributie over 2022 

Eind mei wordt de contributie over 2022 geïnd. 

Automatische afschrijvingen vinden plaats 

omstreeks eind mei. We hopen dat al onze 

gegevens nog kloppen. Het bijhouden van de 

ledenadministratie is een heel karwei. Soms 

kloppen de gegevens niet meer; In verband met 

privacywetgeving krijgen we geen adreswijzigingen 

meer door van de Gemeente. Daarom vragen we 

leden om als ze verhuizen dit zelf aan ons 

door te geven. Ook zijn er enkele Omtinkers zo 

aardig om ons op te hoogte te stellen van 

verhuizingen in hun buurt. Dat stellen we zeer op 

prijs!  

 

Bent u nog geen lid en wilt u dat wel graag 

worden? Dan vind u op 

www.bakkeveen.nl/pb een aanmeldformulier. 

Voor de prijs hoeft u het niet te laten, die is slechts 

€7,50 per jaar. 

 

Josien Meulenhoff 

 

 

Herinrichting De Brink 
 

Beste inwoners van Bakkeveen, 

 

Na een aantal jaren van voorbereiding en vele 

overleggen tussen Gemeente, werkgroep De Brink, 

Plaatselijk Belang en aanwonenden, zijn wij 

verheugd u uit te kunnen nodigen voor een 

inloopavond om u verder te informeren over het 

aanstaande project. Deze informatieavond vindt 

plaats op dinsdag 10 mei van 19.00 – 20.30 in 

Dúndelle.   

 

Inloopbijeenkomst 

De inloopbijeenkomst is voor alle inwoners van 

Bakkeveen bedoeld. De Gemeente zal, door middel 

van tekeningen en een 3D-animatie, het plan 

presenteren en toelichten. Dit doen zij in 

samenwerking met ingenieursbureau Royal 

HaskoningDHV.  

 

Ook zullen leden van de werkgroep aanwezig zijn 

om eventuele vragen te beantwoorden. 

 

 

Inhoud en planning  

Zoals de naam van het project al aangeeft, zal de 

Brink in zijn geheel worden opgeknapt. Het 

overgebleven deel van de Mjûmsterwei wat nog 

niet is gerenoveerd, zal tevens worden aangepakt. 

Vanaf Weverswal 2 tot Plaza de Kolk (en overzijde 

Feart) zal de gehele Brink een metamorfose 

krijgen. 

 

Als alles volgens planning verloopt dan is het de 

bedoeling om in het najaar al te starten met de 

werkzaamheden. Men verwacht de rest van het 

jaar en het eerste kwartaal van 2023 nodig te 

hebben om het gehele plan te realiseren. 

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het plan en het 

verdere verloop van het project, dan hopen wij u 

te zien op dinsdag 10 mei! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wychard Draaijer 

Plaatselijk Belang Bakkeveen 
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                bloematelier & woondecoratie 

     

      *  Woonaccessoires & Cadeau-artikelen 

      *  Bloemen, Planten & Potterie 

      *  Gelegenheid-en Bruidswerk 

      *  Rouwwerk (altijd bereikbaar) 

       *  Workshops van het seizoen 
 

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

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

 

   
  op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 mei                                     

                  
  zondag 8 mei geopend van 9.30 – 15.00 uur 

 

  

http://www.dewylderoas.nl/
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Nieuw bij ons 

in het dorp 
 

Een interview op een plek 

die vast voor veel 

mensen in de omgeving 

bijzonder is. Namelijk op 

de locatie van de 

voormalige discotheek De 

Bult. Hier wonen sinds 

kort Pers_1 (43), Pers_2 

(39) en hun 2 kinderen 

Alies (11) en Ferre (8).  

 

Pers_1 en Pers_2 hebben 

elkaar in het jaar 2000 op 

een camping in Frankrijk 

ontmoet. Ze woonden 

daarna met zijn viertjes 

in een jaren ‘30 huisje van 90 m2 in Uitgeest, 

Noord-Holland. In de lockdown met zijn allen thuis 

voelde het huis wel heel klein aan. Het andere 

nadeel was dat ze pal onder een aanvliegroute 

woonden. Als er vliegtuigen over kwamen, 

rammelden de glazen in de kast en dat op erge 

momenten ongeveer iedere minuut. Tijd voor iets 

nieuws vonden ze! Ze wilden graag naar het 

Noorden vanwege de rust en de natuur. 

 

Het plan was eerst om met Pers_2 haar ouders het 

huis te gaan kopen. Helaas kon dit door 

verschillende redenen niet doorgaan. Alleen voor 

het gezin was het huis veel te groot. Dus het 

besluit was genomen om door te gaan zoeken naar 

een ander huis. Ze hebben verschillende huizen 

bekeken maar dit huis ging niet uit hun gedachte. 

Ze waren verliefd op de plek en konden het niet uit 

hun hoofd zetten. Vanwege een nieuwe baan voor 

Pers_2 in het Noorden moesten ze snel een keuze 

maken. Het werd toch dit huis. En ze hebben er 

nog geen moment spijt van gehad. 

 

 
 

Het was voor het hele gezin wel heel moeilijk om 

familie en vrienden in de randstad achter te laten. 

Vooral de kinderen hadden het er erg moeilijk 

mee. Maar gelukkig toen ze hier kwamen wonen in 

december 2021 voelden ze zich al snel thuis. 

Mensen uit de buurt kwamen spontaan langs met 

bijvoorbeeld een zelfgebakken cake, plantjes, 

bloemen, heel gastvrij. Op de 2e dag dat ze hier 

woonden stonden er gelijk al kinderen voor de 

deur om te spelen. Alies zegt zelfs het gevoel te 

hebben alsof ze hier al heel lang woont.  

 

Pers_1 is opgegroeid in Gorinchem. Hij is ICT 

project manager en is in januari 2021 zijn eigen 

bedrijf gestart. Hij kan 80% van zijn werk van uit 

huis doen wat hij heerlijk vindt. Hij wordt door zijn 

vrouw omschreven als sterk en heel praktisch 

ingesteld. Hij heeft ook een goed inzicht. Zo 

snapte hij heel snel hoe het huis technisch in 

elkaar steekt. (Pers_2 snapt dit nog steeds niet 

geheel). Zijn hobby is kitesurfen maar helaas kan 

dit hier in de buurt niet echt. Dus hij is van plan de 

switch te maken naar mountainbiken en bootcamp. 

 

Pers_2 is opgegroeid in Castricum. Ze heeft in 

Amsterdam rechten gestudeerd. Ze wordt door 

haar man omschreven als intelligent. Daarnaast is 

ze erg creatief en houdt van dansen. Verder wordt 

ze omschreven als een speels (Pers_1 noemt het 

‘dartelend’) persoon. Ze houdt heel erg van lezen 

en de natuur. Pers_2 mengt zich goed hier in de 

omgeving ze speelt inmiddels graag mee bij de 

volleybalvereniging in Waskemeer. Hier in 

Bakkeveen kan ze haar hart ophalen met zulke 

prachtige natuur.  

 

Alies is de oudste dochter van het gezin. Ze komt 

over als een iets wat verlegen dame die goed weet 

wat ze wil. Ze gaat naar school in Waskemeer. Hier 

speelt ze ook bij de voetbalvereniging. Haar 

hobby's zijn trampolinespringen en bellen met 

vrienden en familie die ver weg wonen. Ze wil later 

graag bij de politie, spion worden. 

De bewoners zijn geanonimiseerd. In de papieren versie 

staan de namen wel vermeld. In de online versie staat dit 

artikel er niet in (2 witte pagina’s).  
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Ferre is de jongste van het gezin. Hij is een 

praatgrage jongen die heel veel weetjes op slaat 

vooral over de natuur. Ferre speelt ook in hetzelfde 

voetbalteam als zijn zus. Ook zijn hobby is om 

lekker op de trampoline te springen. Op de vraag 

wat hij later wil worden is hij heel stellig: bioloog! 

Ja vult zijn vader aan: dit wordt de nieuwe Freek 

Vonk. Ferre is het hier helemaal mee eens. 

 

Qua muziek loopt het heel erg uiteen.  Pers_1 

houdt meer van rock en blues. Pers_2 houdt van 

van alles en nog wat. Het gezin is heel muzikaal 

heb ik al vernomen. Pers_1 speelt graag gitaar. 

Pers_2 speelde eerst klarinet en tegenwoordig 

saxofoon. Alies speelde in hun oude huis graag 

piano maar hier heeft ze dit nog niet weer 

opgepakt. Ferre speelt net als zijn vader graag 

gitaar. Kortom dit gezin kan samen een leuk 

bandje beginnen! 

 

Ze hebben niet veel verbouwd aan het huis. Het 

huis was helemaal af toen ze het kochten. Het huis 

is energie-neutraal dus toekomstbestendig. Het 

enige wat ze veranderd hebben is het plaatsen van 

een gietvloer op de benedenverdieping en een 

aantal muurtjes geschilderd. Ze willen graag in de 

toekomst aan de achterkant extra ramen maken 

vanwege het uitzicht. 

 

De Friese taal is voor deze familie natuurlijk niet 

vanzelfsprekend. Het verstaan gaat inmiddels 

redelijk goed. Ze vinden het Fries wel een beetje 

Noors/Deens klinken. Een erg mooie taal! Alies 

verstaat het heel goed en kan het inmiddels al 

bijna spreken. Een natuurtalent! 

 

Hun ultieme vakantie is heerlijk naar de bergen in 

Italië in een klein tentje. Helemaal back to basic 

daar houdt deze familie wel van. Verder houden ze 

ervan om lekker te surfen of andere watersporten 

te beoefenen tijdens hun vakantie. 

 
 

De familie weet een aantal dingen over Bakkeveen. 

Ze wisten nog niks over de blue zone. Dit heb ik ze 

uitgelegd. Wat ze wel wisten is dat er in de zomer 

genoeg activiteiten te doen zijn zoals het Dodo 

festival. Waar ze ook erg benieuwd naar zijn is de 

vlooienmarkt. Hun huis heeft nog aardig wat 

spullen nodig dus ze hopen op de markt wat 

aanwinsten te scoren. 

 

Het mooiste plekje van Bakkeveen is toch wel voor 

hen toch wel hun eigen huisje. En dan vooral de 

tuin van het huis. Ik heb even een kijkje mogen 

nemen in de tuin en inderdaad het uitzicht is 

adembenemend. Voordat ik kwam hadden ze nog 

heerlijk gegeten in de tuin. In hun vorige huis 

moesten ze altijd weg om buiten te kunnen zijn. 

Dan geeft het nu wel een heel stuk rust als je 

lekker buiten kan zijn op je eigen erf. 

 

Pers_1, Pers_2, Alies & Ferre veel woonplezier 

gewenst in Bakkeveen! 

 

Jantina Kiewiet-Pama 
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Nieuw bij ons in 

het dorp  

 
De bewoners van de 

Slotplaats 
 

 

Ik sta om 20 uur op 30 maart 

aan de zijdeur van de 

Slotplaats te kloppen. Het is 

zomertijd, het is schemerig en 

koud.  Ik heb een afspraak 

met Jouke Piet die me binnen 

laat en Mieke die even later bij 

ons aan de tafel, op de eerste 

verdieping, gaat zitten. 

 

Om me heen zie ik veel 

ruimte, door het raam de 

Burmaniazuil en er staat een 

box in de kamer voor de 1 jarige Gooitske, het 

jongste kind van Mieke en Jouke Piet. 

 

Gooitske zit het laatste gedeelte bij het gesprek bij 

Mieke op schoot, ze wordt wakker van ons geklets. 

Jouke Piet en Mieke wonen nog geen jaar op de 

Slotplaats en runnen het restaurant. Ze hebben 

zich in 2021 al voorgesteld aan het dorp in een 

vraaggesprek en doen dat nu wat meer als 

medebewoners van ons dorp. 

 

Ik kan het niet laten en vraag als natuurman hoe 

het is met de vleermuizen in de koepel op het dak. 

Ze zijn er nog en maken lawaai en laten restjes 

achter, ze worden gedoogd wordt me verteld. In 

mijn fantasie waan ik me in een spookslot met een 

graaf en gravin. Gelukkig blijken de bewoners hele 

gewone mensen te zijn die heel hard werken en 

enthousiast bezig zijn een bedrijf op te bouwen. 

 

Jouke Piet zorgt voor de koffie en natuurlijk heeft 

hij iets heel lekkers gemaakt. Het ziet er prachtig 

uit en het smaakt heerlijk. Ik ben echter zo onder 

de indruk van de entourage dat ik vergeet te 

vragen wat het is en hoe het heet, excuses. 

Misschien geeft Jouke Piet het recept nog vrij voor 

het verslag. 

Jouke Piet en Mieke hebben een hectische tijd 

achter de rug, ze verhuisden, kregen een kind en 

dan was er nog eens de Corona tijd. Nu denken ze 

na hoe ze doorstarten, een samenwerking met het 

dorp staat hoog op het lijstje. Vooral Jouke Piet zit 

vol ideeën. 

In het gesprek komen persoonlijke zaken aan de 

orde. Mieke en Jouke Piet vertellen er open over. 

Het zegt iets over hen denk ik hoe ze zijn (geen 

graaf en gravin die op zichzelf wonen). 

 

 

 

Hoe bevalt Bakkeveen 

Er is nog niet veel tijd geweest om allerlei mensen 

goed te leren kennen maar er zijn al vele 

contacten gelegd. De natuur en het restaurant 

waren de redenen om naar Bakkeveen te 

verhuizen. Het was een prachtige kans om voor 

jezelf samen wat te gaan ondernemen. Hier zal in 

vervolggesprek meer aandacht voor zijn. Dit is 

lastig, beide zijn verweven met het bedrijf, werk 

en privé lopen in elkaar over. Bakkeveen bevalt 

goed, de samenwerking met Natuurmonumenten 

loopt vooral met de boswachter. 

 

Jouke Piet Drijfhout en Mieke Rijnbeek hebben een 

samengesteld gezin. Mieke heeft 2 kinderen uit 

een eerdere relatie, Ferre, 9 jaar, een skateboard 

man en Fardau 5 jaar, haar tref je als winkelhulp 

in de Slotplaatswinkel wanneer ze om de week bij 

moeder en Jouke Piet zijn. Samen gaan ze naar 

school in Opeinde. Gooitske noemde ik al, 1 jaar 

vernoemd naar pake, maakt het gezin compleet. 

 

Jouke Piet 

Is een geboren en getogen Fries uit Menaldum. Hij 

ging daar naar de basisschool en daarna naar het 

Comenius in Leeuwarden. De ouders zijn 73 en 72 

jaar en zijn een belangrijke steun bij het oppassen 

en hebben rondom de verhuizing flink 

meegeholpen. Vader maakte bakkerijmachines/-

platen, hij is handig. Jouke Piet was de jongste in 

een traditioneel gezin met nog 2 oudere zussen en 

een broer. Jouke Piet deed de koksopleiding, hij 

werkte en leerde en bouwde veel ervaring op door 

als kok en chefkok te werken onder andere in een 

sterrenrestaurant in Rotterdam (was toen 30 jaar). 

Mieke omschrijft haar man als zorgzaam en 

supergoed in zijn werk. Jouke Piet draagt een shirt 

met daarop de tekst: Worry is a waste off time, dit 

lijkt hem figuurlijk op het lijf geschreven. 
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Mieke 

Mieke is in Boskoop geboren, vader en moeder 

hadden een kwekersbedrijf en een groot 

functioneel huis met ruimte eromheen. Mieke is de 

middelste met nog een broer en zus vormde ze het 

gezin. Ouders waren R.K., Mieke vertelt dat ze 

misdienaar is geweest en geld kreeg bij huwelijken 

en begrafenissen wanneer ze dienst had. Na de 

basisschool in Boskoop ging Mieke naar de 

Tuinbouwschool. Op 19 jarige leeftijd vertrekt ze 

voor 3 zomers naar Brazilië. Geëmigreerde 

familieleden hielpen haar met het vinden van werk 

en onderdak en later reisde ze door het land. Na 

terugkomst werd Mieke docent bloemsierkunst en 

decaan in Almere. Het reizen vanuit de Tike was 

zwaar. Ze ging bij AEQUOR werken en begeleidde 

stagiaires op bedrijven in de landbouw. Jouke Piet 

omschrijft zijn partner als zorgzaam en iemand die 

speciaal oog heeft voor talent van anderen. Mieke 

verstaat het Fries. 

 

 
 

Hoe hebben ze elkaar leren kennen 

Op een workshop van Karel en Mirjan dat ging over 

gelukskunde. De opdracht was elkaar in de ogen te 

kijken en toevallig zaten Mieke en Jouke en Piet 

naast elkaar. De vonk sloeg over en er volgde een 

afspraak om de wandelen bij de Slotplaats. 2 jaar 

later zullen ze samen het restaurant de Slotplaats 

beginnen. Dit is echt gebeurd, het is geen grap. 

 

De Bloeizone 

Er is kennis gemaakt met de initiatiefnemers van 

de Bloeizone en Geert (U kent hem, Grote Geert 

Louwers) heeft de filosofie uitgelegd. Ook heeft bij 

de verhuizing naar de Slotplaats zijn kar 

beschikbaar gesteld, een goed voorbeeld van hoe 

de Bloeizone mensen het sociaal contact 

stimuleren in het dorp. 

De fitheidstest is bezocht. 

 

Muziek 

K3 muziek is nadrukkelijk de meest gehoorde 

muziek in huis die aanstaat. Jouke Piet heeft 

festivals als Lowlands en Pinkpop (Coldplay) 

bezocht. Je kunt bij hem terecht voor house en 

rock, Mieke houdt van Ierse en Keltische klanken. 

 

Vakantie 

Naar Ierland of Schotland met een tentje en 

wandelen, heerlijk en hopen op mooi weer. 

 

Favoriete gerecht 

Jouke Piet: Stoofpeertjes en zevenblad als groente. 

Mieke: Gepocheerd ei, Monchou taartje, 

 

Sport 

Wandelen, Mieke heeft geturnd en gevolleyd. 

 

Hoe zien ze eruit 

Zie op de bijgevoegde foto: Jouke Piet: Rossig, 

1.78 denk ik. Mieke: Lang bruin haar, brildragend 

slank postuur, 1.75 denk ik (1,68) 

 

Dank voor jullie openhartige bijdrage, het stukje 

over jullie kennismaking zal wel vragen op roepen 

vermoed ik. 

 

JN 
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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 

 

 

Met meerdere generaties 

onder 1 dak 
 

De zorg voor ouderen komt steeds meer voor 

rekening van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn de 

partner en/of de kinderen. We zien in onze praktijk 

dat steeds meer ouders ervoor kiezen om met hun 

mantelzorgende kinderen onder één dak te gaan 

wonen. Zelfs ook al in de situatie dat er nog geen 

sprake is van mantelzorg. Bent u aan het 

overwegen om te gaan samenwonen met uw 

ouders of kinderen? Dan zijn er wat onderwerpen 

om over na te denken voordat u uw plannen omzet 

in daden.  

 

Alles begint natuurlijk met de beslissing waar en 

hoe de generaties met elkaar gaan samenwonen. 

Dan ontstaat namelijk het beeld hoe het nieuwe 

dagelijkse leven eruit zal gaan zien. Maar vergeet 

dan niet wat de financiële kant daarvan is. Een huis 

met een 'voor'- en 'achterhuis', kan vaak 

eenvoudig in tweeën worden gedeeld. Maar 

financieel is het meestal niet zo makkelijk. Als er 

bijvoorbeeld een hypotheek op het huis zit, kan 

samenwonen ten koste gaan van een deel van de 

hypotheekrenteaftrek. Ook moet de bank 

toestemming geven als er familie in je huis komt 

wonen.  

 

Als het echte mantelzorgen aanbreekt en de ouders 

zijn steeds meer hulpbehoevend, dan komt het 

goed uit als zij al een levenstestament hebben. Met 

dat levenstestament kan het mantelzorgende kind 

de administratie en financiën regelen, maar ook 

medische beslissingen nemen als de ouder dat zelf 

niet meer kan.  

 

En dan de verdrietige situaties waarop je 

voorbereid moet zijn. Want die kunnen grote 

gevolgen hebben voor de woonsituatie. Het 

overlijden van de ouder of de scheiding van het 

mantelzorgende kind. Hoe ziet de woonsituatie en 

het daaraan gekoppelde financiële plaatje er dan 

uit? Zo is het belangrijk als je met z’n allen in een 

huurhuis woont, om aan de verhuurder te vragen 

of de achterblijvers op het huurcontract kunnen 

worden bijgeschreven. Anders moet worden 

aangetoond dat er sprake was van een 

'gemeenschappelijke huishouding' om in het huis te 

mogen blijven wonen. Als het om een koophuis 

gaat, kan via een testament worden geregeld dat 

de achterblijvers in het huis mogen blijven wonen. 

Anders zijn die afhankelijk van afspraken met 

andere erfgenamen. Vaak een recept voor 

familieruzies.  

 

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen. 

Een aantal jaren terug zijn we als samenwerkende 

notariskantoren in het onderwerp van 

samenwonende generaties gedoken en hebben we 

verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. 

Bijvoorbeeld een checklist met daarop de 

belangrijkste zaken waaraan gedacht moet worden 

als ouder(s) en kind(eren) gaan samenwonen in 

het kader van mantelzorg. Ook heeft Netwerk 

Notarissen een samenwooncontract ontwikkeld. 

Hierin kunt u duidelijke afspraken maken over de 

kostenverdeling en de juridische basis onder uw 

huishouding. Van groot belang als de ouders toch 

naar een verpleeghuis gaan of overlijden. 

 

We denken graag met u mee over het vormgeven 

van de samenwoning van meerdere generaties 

onder één dak. Interesse? Neem contact op met 

onze familiespecialisten. Zij denken graag met u 

mee.  
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Bij TIP run op de dorpsvlag van Bakkeveen. 
 

Met het dorpsfeest voor de boeg, 19-22 mei, 

ontstond bij TIP veel vraag naar de dorpsvlag. 

 

Sommige straten hebben afgesproken tijdens het 

feest volop te vlaggen, met de Bakkeveen vlag wel 

te verstaan. Inmiddels zijn wij door onze voorraad 

heen. In samenwerking met Plaatselijk Belang is 

deze week de bestelling geplaatst voor nieuwe 

vlaggen.  

 

Deze worden geleverd op 13 mei a.s. en zijn dan 

vanaf 14 mei te krijgen.  

 

In aanloop naar het 

dorpsfeest kost de 

vlag € 20,--. Daarna 

geldt weer de 

normale prijs van 

€ 25,--  

 

Zoals gebruikelijk is de vlag te krijgen bij TIP, 

Mjûmsterwei 16, naast de ingang van het 

zwembad.  

 

Wij zijn dagelijks open van 10.00 – 12.00 en 13.30 

– 15.30. In het weekend alleen ’s middags. 
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Dorpsfeest Bakkeveen 

HET WILDE WESTEN 
 

kanniewachte! 
 

Stichting Dorpsfeest Bakkeveen kan bijna niet wachten. Het programma is klaar, tent is geregeld, bier is 

besteld en feestactiviteiten voorbereid. 1 van de eerste feestjes na twee jaar volledige feeststilte. Het 

belooft een machtig mooi lang weekend te worden.  

 

Hieronder het volledige programma met tijden en aanvullende informatie. Er is nog plaats voor meer 

opgaves van versierde wagens, pubquiz, zeskamp en bbq. Aanmelden maar!! 

 

Programma  
Feestlocatie: Tent op parkeerterrein sportpark 

Bakkeveen 

 

Donderdag 19 Mei 

15.00-17.00  Kinderfeest met schuimparty 

13.00-14.00  Fietstocht (20-40km)  

19.45   PubQuiz in de tent (deelname 

GRATIS) 

 

Vrijdag 20 Mei 

18.30-19.45  Optocht met versierde wagens 

21.00-01.00  Thema feest Country en Western 

met DJ en special guest Ronnie 

Ruysdael.  

Tickets alleen aan de deur €5,- 

 

Zaterdag 21 Mei 

13.30-16.00 Zeskamp  

21.00-02.00  Feestavond met de band 

Stageline en speciale gast 

JANNES 

Voorverkoop €15,- vrijdag 13 mei 

van 18.30-21.00 uur en zaterdag 

14 mei van 16.00-19.00 uur Café 

de Brink.  Aan de deur €17,50 

 

Zondag 22 Mei 

14.00   Optocht versierde wagens 

15.30-18.30  Matinee met Folkert Hans en BBQ 

vanaf 16.00 (€12,50 pp)  

 

Opgave van zeskamp, pubquiz en 

BBQ deelname opgeven via mail 

info@dorpsfeestbakkeveen.nl  
 

Kijk voor de laatste info en updates op 

www.dorpsfeestbakkeveen.nl of op 

Facebook 

  

mailto:info@dorpsfeestbakkeveen.nl
http://www.dorpsfeestbakkeveen.nl/
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Vrouwen van Nu 

 
We beginnen deze avond met de koffie/thee en 

welkomst woord van de voorzitster Mary Veenstra, 

dan geeft ze het woord aan Lia Balm. Zij vertelt 

over het overlijden van haar overbuurvrouw en lid 

van VvN Jelly Moedt. Na een lang ziekbed is zij in 

het bijzijn van haar naaste overleden op 30 maart. 

Altijd een lach op haar gezicht en haar positiviteit 

zo zullen we haar gedenken. Jelly rust in vrede. We 

steken vanavond een kaarsje voor haar aan. 

 

0p deze donderdagavond hadden we een reuze 

gezellige muzikale afsluiting, niet helemaal de 

afsluiting maar daarover vertel ik straks wat meer. 

 

Aaltsje Ypey disc jockey heeft op deze avond ons 

in groepjes gedeeld, we kregen op elke tafel een 

piepbeest en drie CD’s met elk A,B en C erop. 

Aaltsje stelde verschillende meerkeuze vragen en 

dan moest je de CD om hoog houden met de juiste 

letter erop, of een piep vraag. 

  

 
 

Er zaten toch wel moeilijke vragen bij, bij een 

aantal vragen moesten er ook dingen uitgebeeld 

worden, zoals van Michael Jackson de “moonwalk”. 

Dat kon Eppie Pera heel erg goed nadoen. En bij 

Dave Berry de bekende handbeweging die door mij 

(Truus Witteveen) gedaan werd. Eppie is echt wel 

de kenner van de danspasjes en teksten, bij elke 

vraag staat zij als eerste op. 

 

 
 

Bij “ik heb stiekem met je gedanst” ging de zaal 

helemaal los, achter gordijnen onder elkaars kleren 

werd er volop gedanst en meegezongen, en bij 

Viva Espana kregen we waaiers en sjaaltjes en 

dansten we door de zaal met de polonaise. Het was 

een dolle reuze gezellige avond, we wisten niet van 

ophouden, maar aan alles komt natuurlijk een 

eind.  

 

 
 

Zal nog even wat vertellen over ons slotuitje. Ons 

jubileum feest van 75 jarig bestaan is niet 

doorgegaan vanwege de Corona. Nu gaan we met 

zijn allen een bootreisje maken, over de Friese 

meren. Het belooft een leuke dag te worden, we 

worden met een bus naar Drachten gebracht en 

stappen daar op de boot de Harmonie. We hebben 

een leuk programma gemaakt met eten en 

drinken. Tijd om met elkaar te kletsen is er zeker. 

Daarmee sluiten we dit seizoen af en gaan in 

september met frisse moed en een mooi 

programma voor het nieuwe seizoen weer van 

start. 

 

In de volgende Slúswachter zal ik een verslag doen 

van ons bootreisje. 

 

Truus Witteveen  

Secretaresse Vrouwen van Nu Bakkeveen 
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Huiskamerfestival ‘Muziek bij de Buren’ 

 
Bezoek  

zondagmiddag 15 mei, vanaf 13 uur  

 
gratis 1 of meer huiskamerconcerten bij je ‘buren’ 

in Bakkeveen. 

 

In 5 huiskamers kun je genieten van de meest 

uiteenlopende muziek: van Rock tot Franse 

chansons en van Klassiek tot Popliedjes. 

Na afloop een gezamenlijke afsluiting in De Brink. 

 

Bakkeveen laat zich weer eens van z’n beste kant 

zien en opent voor iedereen, die van muziek houdt 

de deuren. 

 

Hieronder zie je de tekst 

van de voorkant van de 

folder, die volgende week in 

heel Bakkeveen wordt 

verspreid. 

 

In de rest van de folder kun 

je alle info vinden over dit mooie muziekfeest 

‘Muziek bij de Buren’. 

 

Heb je geen folder gekregen of heb je toch nog 

vragen, dan kun je terecht op 0516-541770 / 06 

10699091 (Sybrand Bosma) 

 

Je bent van harte welkom! 

Commissie Muziek bij de Buren 

 

 

Huiskamerfestival ‘Muziek bij de Buren’ 
 

Zondag 15 mei klinkt er vanaf 13.00 uur muziek in Bakkeveen. 
 

In 5 huiskamers, verspreid over heel Bakkeveen, kun je genieten van: 
 

Franse Chansons, Rock/Blues, 

Singer Song Writer en Klassiek. 
 

De muzikanten spelen 3 mini-concerten van 30 minuten. 

Toegang is gratis. 
 

Je bepaalt zelf de startlocatie en het vervolg van je muzikale route. 

Na elk optreden kun je naar een volgende locatie lopen of _etsen om van een 

nieuw optreden te genieten. Op deze manier kun je 3 optredens bijwonen. 
 

De deelnemende huiskamers zijn te herkennen 

aan de rode affiche en/of vlag. 
 

Reserveren is niet nodig, maar kom wel op tijd. 
 

De optredens zijn van: 

13.00 – 13.30 

14.00 – 14.30 

15.00 – 15.30 

 

Na afloop is er vanaf 15.30 een gezellige afsluiting in café De Brink. 

Een mooi moment voor muzikanten, gastadressen en bezoekers om 

nog even na te praten over deze 1e ’Muziek bij de Buren’ in Bakkeveen. 

BAKKEVEEN 

 

GRATIS 
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Speel-o-theek “De Speelbak” 

Gratis 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

1 Juni    6 Juli        Augustus gesloten 

 

7 sept          5 okt          2 nov       7 dec
 

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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Bomvolle activiteitenkalender landgoed De Slotplaats 
 

Na enkele jaren rust vanwege een verbouwing, 

nieuwe uitbaters en natuurlijk de coronapandemie, 

is er dit jaar weer volop te beleven op De 

Slotplaats! 

 

Excursies 

De hele zomer door kun je mee met de gidsen van 

De Slotplaats die je de mooiste plekjes van het 

landgoed laten zien en prachtige verhalen weten te 

vertellen over de roemrijke geschiedenis.  

 

• Op Hemelvaartsdag gaan we dauwtrappen 

waarna er een heerlijk ontbijt klaar staat in het 

restaurant De Slotplaats.  

• Voor het eerst dit jaar organiseren we ook 

avondwandelingen waarbij we op zoek gaan 

naar reeën, en  

• eind juni kun je zelfs 's nachts mee voor een 

midzomernachtwandeling!  

Deze wandelingen worden afgesloten met een 

hapje en een drankje bij de vuurkorf.  

 

Bezinning en creativiteit 

Deze zomer kun je de natuur ook ontdekken door 

middel van tekenen, schilderen en schrijven.  

 

Verwonder je over al dat moois om je heen en doe 

mee met onze workshop natuur journaling.  

 

Liever iets rustigers? Dan is er tai chi in de 

achtertuin van De Slotplaats. Er staat na afloop 

een kopje thee of koffie voor je klaar met een 

speciale lekkernij. 

 

 

 

OERRR activiteiten 

Natuurlijk kun je altijd terecht in de Speelnatuur 

van OERRR maar vanaf mei kunnen kinderen aan 

de hand van onze Bzzz speurtocht het landgoed en 

haar kriebelbeestjes ontdekken! En een MUST voor 

iedere boswachter in de dop: de Buitenspeeldag 

van OERRR waarbij door middel van opdrachten 

getest wordt of jij een boswachtersdiploma 

verdient! 

 

Ontmoet Natuurmonumenten bij de tipkar 

Nieuw dit jaar is ook ons team van gastheren en -

vrouwen die de bezoekers bij de tipkar naast de 

Speelnatuur een warm welkom heten op De 

Slotplaats. Bij hen kun je terecht met vragen of 

horen wat er te zien en te doen is op het landgoed.  

 

 
 

Dus tot ziens en wil je meedoen aan een activiteit? 

Kijk dan op onze online activiteitenkalender en 

meld je gauw aan: nm.nl/slotplaats/agenda 
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Outdoor Bakkeveen 
 

Powerwalken in Bakkeveen 

 

Sinds het begin van dit jaar is er op vrijdagochtend 

een powerwalkgroep actief in Bakkeveen.   

 

Wat is powerwalken?  

Powerwalken is een krachtige manier van lopen, 

waarbij de grote spiergroepen van de armen en 

benen in een herhalend, ritmisch patroon worden 

gebruikt. Er is sprake van een duidelijke arm-inzet, 

waardoor de armen als het ware ‘meelopen’. Bij 

deze vorm van sportief wandelen loop je in een 

hoger tempo dan gewoon wandelen (5-7 km/uur), 

waardoor de hartslag omhoog gaat en de 

zuurstofopname verhoogd wordt. Door deze 

duurtraining verbetert de bloedsomloop en 

ademhaling en daarmee het uithoudingsvermogen. 

Ook worden de spiergroepen rond de heupen, 

bovenbenen en billen verstevigd.  

 

Hoe ziet een training eruit?  

We beginnen vaak met 10 minuten inlopen om 

warm te worden. Daarna doen we diverse 

oefeningen om alle spieren goed los te maken. De 

kern van de training bestaat uit intervalblokjes, 

afwisselend hoog tempo en rustig tempo lopen, 

andere keren doen we een duurloop, of meten we 

onze conditie met een testloop. Onderweg doen we 

regelmatig oefeningen, gebruik makend van wat 

voorhanden is op de route (bankjes, bomen, etc.) 

of van door de instructeur meegebrachte 

fitnessmaterialen (weerstandsbanden, etc.).  Terug 

op de locatie eindigen we met een cooling down. 

De routes zijn verschillend, de inhoud van de 

trainingen ook, evenals de natuurbeleving met de 

seizoenen mee. 

  

Waarom powerwalken?  

Een voordeel van powerwalken is dat blessures 

nauwelijks voorkomen. Zo moet de voet van de 

hardloper bij iedere landing drie tot vier keer het 

lichaamsgewicht opvangen, terwijl dat bij 

powerwalken niet veel meer is dan één keer het 

lichaamsgewicht. Het lichaam wordt getraind en 

toch niet te zwaar belast. Bij deze leuke manier 

van bewegen in de buitenlucht worden conditie en 

spierkracht opgebouwd zonder het lichaam te 

forceren.  

 

 
Voor wie is powerwalken geschikt? 

Powerwalken is geschikt voor ieder niveau, van 

jong tot oud. We lopen in eigen tempo en lopen 

elkaar tegemoet als het te ver uit elkaar loopt. Het 

leent zich ook voor een praatje tijdens het lopen 

en het is daardoor ook een gezellig uurtje.  

 

Wil je een keer meedoen?  

We organiseren elke vrijdag een groepsles van 

10.15 -11.15 uur. De eerste proefles is gratis. 

 

Info en opgave via: info@outdoorbakkeveen.nl 

of bel 0516-743300. 

 

De eerste proefles is gratis. Daarna kun je een 

abonnement afsluiten of een  strippenkaart 

aanschaffen waarmee je ook outdoor fitness / 

bootcamp kunt doen. Een 10-strippen kaart kost 

€ 57,-- 
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Voeding als medicijn bij eczeem 
 

Het leven van Petra Donker bestond voorheen uit 

het smeren van de ene zalf tegen eczeem na de 

andere. Als kind was zij al allergisch voor dieren en 

stof en in haar volwassen leven kende zij zichzelf 

niet anders dan voortdurend in gevecht zijn met 

het eczeem op haar huid. Het kwam vooral voor op 

haar handen, oor, schedel en in haar gelaat. Haar 

lymfeklieren waren hierdoor ook meestal opgezet. 

 

Huidklachten staan over het algemeen niet op 

zichzelf. De relatie met de darmen, is erg groot. 

Ook Petra had last van onrustige darmen en 

daarnaast pieken en dalen in haar 

bloedsuikerspiegel. Ondanks dat zij niet bekend 

was met diabetes, had zij wel vaak last van te lage 

bloedsuikers (hypoglycemie). Dat uitte zich in 

transpireren, trillen en een extreem gevoel van 

honger. 

 

In plaats van haar weer een nieuwe zalf te 

adviseren, besloot de huisarts een andere weg in te 

slaan en stelde zij haar voor haar voeding eens te 

laten screenen door een diëtist die gespecialiseerd 

is in voedselallergieën. Zonder veel verwachtingen 

van deze aanpak, maar toch met een open 

houding, liet Petra haar voeding bij mij op het 

spreekuur nader bekijken.  

 

Er bleek een verband te zijn tussen haar klachten 

en bepaalde voedingsvoorkeuren. Vooral tussen 

het gebruik van lactose (melkproducten) en gluten 

(bepaalde graanproducten), was er een 

vermoedelijk verband met het klachtenpatroon. 

Daarnaast gebruikte Petra wel fruit en groente, 

maar die 

hoeveelheden 

mochten juist 

wel wat 

opgehoogd 

worden. Dat 

zou een goede 

werking op 

zowel de 

darmen alsook 

de bloedsuikers 

hebben. 

 

Na enkele 

weken kwam 

Petra stralend 

op mijn 

spreekuur 

terug. Ze kon 

haar geluk niet 

op. Haar 

darmen waren 

nu eindelijk 

rustig, haar eczeem was duidelijk minder, de 

lymfeklieren waren niet meer opgezet, ze had geen 

last meer gehad van te lage bloedsuikers, ze was 

wat kilo’s lichter en als kadootje er bovenop, had 

ze ook haar energiepeil van vroeger weer terug! 

 

Deze nieuwe eetstijl is zo anders en tegelijkertijd 

zo lekker en leuk, dat zij het als haar nieuwe hobby 

beschouwt om er gezellig mee bezig te zijn. Ze 

experimenteert veel met nieuwe ingrediënten en 

recepten. Elke dag komt zij er een beetje meer 

achter, hoe lekker je kunt eten met melk- en 

broodvervangende producten. Deze 

productgroepen hebben haar zo lang geplaagd, dat 

zij ze nu echt niet meer wil. 

 

Petra had de link tussen voeding en haar klachten 

niet eerder gelegd, dus is zij achteraf heel blij met 

de verwijzing van de huisarts naar de diëtist.  

Misschien kamp jij ook met een klacht waarvan je 

niet eens vermoedt dat de oplossing in je leefstijl 

ligt. Kijk er gerust eens samen met Jennifer Plein 

naar, wellicht vind ook jij de sleutel naar je 

gezondheid en leef je daarna weer vrolijk verder. 

 

Jennifer Plein | Diëtist is specialist op het gebied 

van voeding in relatie tot ziekte en gezondheid en 

is gevestigd in huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

Weverswâl 6, Bakkeveen. 

 

Heb je vragen oid neem contact op. 

• Telefoon: 085 2006 422 

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

• www.jenniferplein-dietist.nl 
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Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen  

0516-541777 
 

 

 

 

 

 

Cultuurproject Afrika 
In april was het grote cultuurproject 

over Afrika op De Oanrin. In alle 
groepen is gewerkt aan allerlei 

aspecten van Afrika.  

 

Centraal in de lessen stond de 

cultuur van Afrika. Alle 

kinderen hebben Djembé-les 

gehad van een echte 

Djembéleraar en een 

Afrikaanse dans geleerd van 

een dansleraar uit Guinee. 

Daarnaast is in alle groepen 

onder leiding van een 

kunstenaar uit Oeganda op een 

creatieve manier aan het 

thema gewerkt. Alle drie 

vertelden ze over het leven in 

Afrika en hoe hun jeugd er 

daar uitzag. Verder is er in alle 

groepen, vaak samen met 

ouders, tijdens vele lessen 

aandacht besteed aan de 

dieren, het wonen, het 

dagelijks leven, het landschap 

en de mensen van Afrika. Door 

kennis te nemen van andere 

culturen leren kinderen hier 

respect en waardering voor te 

ontwikkelen. 

 

Door dit soort projecten te organiseren komen vrijwel alle vakken van school bij 

elkaar. Kinderen zijn dan bezig met wereldoriëntatie, muziek, dans, creatieve vormen, 

lezen, schrijven, burgerschap, sociale vaardigheden zoals samenwerken, presenteren, 

etc. 

 

Donderdag 14 april was de grote afsluiting van dit project en lieten de leerlingen aan 

hun ouders en andere genodigden zien wat ze hadden geleerd en gemaakt. Het was 

een geweldige, kleurige afsluiting met veel muziek en een hele goede sfeer. Het 

hoogtepunt van de dag was dat alle kinderen van de school samen de aangeleerde 

dans op het plein uitvoerden. 

 
 

De Oanrin, de school die ertoe doet! 
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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 
 

Alles lijkt weer gewoon, tot je opeens hoort dat 

weer iemand corona heeft. We zullen er mee 

moeten leven helaas. Intussen begint in 

Bakkeveen het “seizoen”.  

 

Kijk je naar de agenda dan staat Bakkeveen er 

weer mooi op. Komende maanden staan vooral de 

beweegactiviteiten gepland, de Drie Provinciën 

Wandeltocht, Avondvierdaagse en Fietsdriedaagse, 

allemaal weer als vanouds. Andere activiteiten 

worden juist weer gestopt voor het zomerseizoen 

zoals bijv. het filmhuis. Toch zijn ook hier 

ontwikkelingen.  

 

De groep die de “Huiskamer” organiseert heeft 

juist besloten het eten ook in de zomermaanden 

door te laten gaan. Veel mensen blijven thuis en 

een uitje en contact met anderen is dan welkom. 

Ook het natuurwandelen op dinsdagmorgen gaat 

altijd door! 

 

Bloeizone 

We zijn door Arcadia (vervolg op culturele 

hoofdstad) benaderd of we mee willen werken aan 

de 100 dagen karavaan. Een van de 

stopplaatsen zal ws. Bakkeveen zijn. Het is nog 

niet helemaal duidelijk. In de volgende 

Sluswachter kunnen we meer vertellen. Gedacht 

wordt aan zaterdagmiddag 2 juli. 

 

(H)eerlijk eten is weer opgestart en we nodigen 

iedereen uit ook zelf weer het eten met deels 

onbekenden te organiseren.  

 

Het Filmhuis heeft een zomerstop en zal wel bij 

mooi weer een buitenfilm organiseren. Dundelle zal 

net als vorig jaar weer gastvrijheid verlenen. 

  

 

Van de NPO is het bericht komen dat op 15 mei, 

laat in de middag het programma “Alles is 

verlicht”, opnieuw wordt uitgezonden. In dit 

programma komt bloeizone Bakkeveen uitgebreid 

in beeld. 

 

De Dorpstuincommissie heeft in de vorige 

Slúswachter gevraagd wie zijn /haar tuin open wil 

stellen op 18 juni. In het verleden hebben we een 

prachtige opentuinendag gehad, georganiseerd 

door de Vrouwen van Nu. Dat was toen een groot 

succes. Je tuin hoeft geen plaatje te zijn om voor 

andere mensen aantrekkelijk te zijn. Een 

bijzondere plant, mooie hagen die structuur geven 

in de tuin, combinaties van potten met planten, 

een leuk moestuintje. Alles kan. Neem kontakt op 

met de dorpstuin als je mee wil doen! 

De eerste huiskamerbijeenkomst was een groot 

succes. Geef je snel op voor de bijeenkomst op 11 

mei a.s. zie volgende pagina. 

 

Presentatie in De Wilgen 

In De Wilgen zijn ze vanaf oktober al bezig met 

bloeizone activiteiten. Ze hebben heel veel 

plannen. Het mooie is dat overal de bloeizone 

anders ingevuld wordt. We kunnen veel van elkaar 

leren! De Wilgen zit met o.a. Wijnjewoude en 

Bakkeveen in het regioproject van drie gemeentes 

in Zuid Oost Friesland. 

 

De gemeente Opsterland zet in op gezonde 

sportkantines en gezonde scholen. Bloeizone 

Bakkeveen wil daar graag aan meewerken. 

Onlangs werden gratis boxen aangeboden aan de 

verenigingen, met fruit, gezonde snacks etc. We 

hopen dat ook Bakkeveen hieraan mee gaat doen. 

 

Emy Hoogenboom, bloeizone Bakkeveen 
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Een “Gezonde School” in Bakkeveen ? 

 

De gemeente Opsterland werkt er hard aan om de 

scholen gezonder te maken. Ze hebben daarvoor 

een GGDconsulent in dienst en sportcoaches die 

graag scholen ondersteunen.  

 

Gezonde voeding en veel bewegen zijn 

noodzakelijk om onze kinderen gezond en vitaal 

oud te laten worden. Uit onderzoek blijkt dat 

leefstijl zeer bepalend is om een kans te maken 

een gezonde tachtiger te worden. 

 

Beide basisscholen in Bakkeveen hebben 

aangegeven met elkaar één school te willen 

worden. Dit heeft ook te maken met een mogelijke 

nieuwbouw voor Bakkeveen. Bakkeveen zou een 

voorbeeld kunnen nemen aan Limburg. Waarom? 

 

In Limburg heeft de provincie vier jaar geleden 

besloten aandacht te geven aan de Bluezone. Heel 

Limburg moet een bluezone worden. Inmiddels is 

er veel bereikt. De overheid, ook zorg en 

woningbouw, proberen meer initiatieven van 

burgers te ondersteunen, vragen wat dorpen nodig 

vinden om leefbaar te worden en te blijven. Er 

wordt heel veel geld in de blue zone gestoken. 

 

Ook het onderwijs wordt gebruikt om de leefstijl 

van kinderen te verbeteren. In een dagblad stond 

een mooi artikel hoe in Landgraaf enkele scholen 

zijn betrokken bij de gezonde basisschool. Het is 

een brede school gestart in 2015. 

 

Dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Als 

school moet je mee willen werken en dat doe je 

alleen als je denkt dat het realistisch is en ook wat 

oplevert. En dat doet het! 

 

De gezonde basisschool is een school waar ieder 

kind de lunch op school krijgt aangeboden. Er 

wordt gekookt en kinderen scheppen de lunch op 

een bordje. Er wordt tijd en aandacht aan eten 

besteed. Na de lunch is er extra tijd voor bewegen 

met behulp van beroepskrachten. Gevolg is dat de 

schooltijd is verlengd. Trakteren met verjaardagen 

is afgeschaft. 

 

 

Reacties van ouders  

• Mijn oudste dochter moest twee weken 

wennen toen ze alleen maar water kreeg, nu is 

het normaal. De jongste eet nu al liever 

komkommer dan chips. 

• Er komen nu tomaatjes en olijven op tafel 

omdat de kinderen dat op school geproefd 

hebben. 

• Je hebt ons kerstdiner goed verpest, er deugde 

niets van volgens de kinderen. 

 

Uit onderzoek dat het tijdschrift voor geneeskunde 

publiceerde begin februari, blijkt dat de gezonde 

basisschool wat oplevert. Kinderen op de gezonde 

school hebben minder BMI (een maat voor de 

verhouding tussen lengte en gewicht) dan kinderen 

op een vergelijkbare school zonder lunch en 

beweegprogramma. Bovendien verbeterde de sfeer 

op de gezonde school en er wordt minder gepest. 

Dit had niemand als resultaat verwacht. Wel is 

duidelijk dat alleen meer bewegen niet hetzelfde 

oplevert. Gezonde voeding en bewegen samen zijn 

belangrijk om resultaten te boeken. 

 

Het mooist zou zijn als ook de omgeving minder 

verleidingen verschaft, denk aan de winkels, de 

toegevoegde suikers in alle bewerkte producten, 

waardoor we van jongst af aan zoete producten 

lekker vinden. 

 

Wat kost het. Deels wordt het gesubsidieerd en de 

ouders betalen €1,75 per dag. Bij de inrichting van 

scholen moet een keuken onderdeel zijn. Er wordt 

daar gekookt, ook door kinderen die daardoor heel 

veel meekrijgen. 

 

Wat ook bekend is dat, als er niets gebeurt, 60 % 

van de kinderen van nu op latere leeftijd 

overgewicht zal hebben. 

 

In Bakkeveen komt een nieuwe school, 

volgens de huisvestingsplannen van de 

gemeente al in 2023. Laten we kijken of we 

hier een gezonde school van kunnen maken! 

Bloeizone Bakkeveen wil daar graag aan 

meewerken. 
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Weer gezellig eten in “de huiskamer” 
 

Op 6 april dit jaar was er gezellig gegeten in DE 

HUISKAMER van De Mande. Er waren een kleine 

40 Bakkeveensters aanwezig. In alle opzichten een 

groot succes! 

 

Dat gaan we natuurlijk herhalen!  

➢ En wel op woensdag 11 mei 

➢ Welkom om 17.00 uur 

➢ We eten om 17.30 uur 

 

Wat staat er deze keer op tafel? 

• Insalata Caprese, verzorgd door de Aaltje van 

der Velde en Roelie Dijk 

• Lasagna, rauwkost en een toetje, verzorgd 

door eetcafé “Gewoon De Brink”.  

De prijs is €10.- per persoon. Er kan niet worden 

gepind.  

Neem ook wat geld mee voor consumptiebonnen. 

€1.-per bon/drankje. 

 

Waar bevindt zich De Huiskamer? 

In De Mande, Tsjerkewâl 20 te Bakkeveen. 

 

 

 

Voor wie is dit heerlijke etentje bedoeld? 

Voor alle Bakkeveensters vanaf 50 jaar. 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk zondag 8 mei bij 

• Petra de Jong  06 52677778  

dejongpeetje@gmail.com 

• Tet de Boer-Hooghiemstra 06 15280624 

boerhoog@hetnet.nl 

 

Problemen met vervoer? Neem dan contact op met 

één van bovengenoemde commissieleden.  

 

Het is de bedoeling dat we dit etentje elke 

tweede woensdag van de maand organiseren. 

TOT ZIENS IN DE HUISKAMER! 

 

Tet de Boer-Hooghiemstra 

Bauke Jeninga 

Petra de Jong 

Janneke Hut 

Ons huiskameretentje wordt 

gesponsord door  

Eetcafé "GEWOON DE BRINK 

“ 

Met dank aan Bloeizone Bakkeveen   

  

mailto:boerhoog@hetnet.nl
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Zonnebloemdiner 
in MFC De Wier 

 

Wat is er gezelliger dan samen met anderen rond 

een grote tafel genieten van een heerlijk diner? 

Gelukkig is het na een lange periode van 

beperkingen weer mogelijk. 

 

Dinsdag 05 april jl. was de podiumzaal in MFC De 

Wier te Ureterp gevuld met ruim 70 personen 

(gasten en vrijwilligers) om deel te nemen aan het 

buffet. Na binnenkomst zocht iedereen een mooi 

plekje, voor sommigen was het een feest van 

herkenning. De sfeer zat er al meteen goed in en 

was het gezellig rumoerig in de zaal. 

 
 

Nadat iedereen was voorzien van een drankje, was 

er een openingswoord van de voorzitter van de 

Zonnebloemafdeling Ureterp e.o.. Daarna nam 

Henk de Jong van MFC De Wier de microfoon ter 

hand om uitleg te geven over het opgestelde buffet 

en wenste alle aanwezigen een smakelijke 

maaltijd.  

 

Het uitserveren van de soep werd veelal door de 

vrijwilligers gedaan, vervolgens konden de 

deelnemers zelf hun keuze gaan maken uit de 

verschillende heerlijke 

gerechten. Bij een goed buffet bestaat de 

mogelijkheid om voor een tweede ronde te gaan. 

Daar hebben sommigen graag gebruik van 

gemaakt, vooral “Beppe’s appelsmots” viel in de 

smaak. 

 
 

Een heerlijk dessert kon natuurlijk niet ontbreken 

en ging er nog goed in bij de meesten.  

 

De avond werd afgesloten met een dankwoord 

voor de vrijwilligers, die dit geslaagde diner 

mogelijk hebben gemaakt, waarna iedereen 

huiswaarts keerde. Indien eigen vervoer niet 

mogelijk was, werd het vervoer geregeld door de 

vrijwilligers van de Zonnebloem. 

 

Het was een heel mooie en gezellige avond, mede 

met dank aan de medewerkers van MFC De Wier. 

 

Namens de Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. 

 

Marian Doorgeest, voorzitter 
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Varen met de Zonnebloem 
 

Op vrijdag 16 september 2022 houdt de 

Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. haar jaarlijkse 

bootdagtocht. Deze dag organiseren wij voor onze 

doelgroep uit Ureterp – Frieschepalen – 

Siegerswoude – Wijnjewoude en Bakkeveen.  

 

Wij vertrekken deze keer rond 9.30 uur vanuit 

Drachten voor een tocht over de Friese wateren. 

We maken gebruik van de Toerist VI. Dit is een 

rondvaartboot van rederij Van der Werf. 

Het is een moderne, veelzijdige en comfortabele 

rondvaartboot en is voorzien van grote 

panoramaramen, waardoor u vanuit alle 

ooghoeken een mooi uitzicht heeft over het water.  

 

Na koffie met gebak en eventueel een borrel, krijgt 

u  

een meer gangen maaltijd aangeboden.  

Ook ‘s middags wordt u door onze vrijwilligers 

voorzien van consumpties en hapjes, tevens is er 

een verloting met kans op leuke prijzen.  

 

De kosten voor de gehele dag zijn € 40,–- per 

persoon. 

 

Mocht u medische verzorging nodig hebben aan 

boord, er gaan enkele verpleegkundigen mee. 

Rond 16.30 uur zal de boot weer terug zijn in de 

haven. 

Indien eigen vervoer niet mogelijk is, kunt u door 

onze vrijwilligers worden opgehaald en weer 

thuisgebracht. 

 

Wilt u met ons meevaren, dan kunt u zich opgeven 

vóór 19 augustus bij: 

➢ Trienke Bijker tel. 0516 542074 of  

➢ Sietske vd Wal tel. 0516 541784. 

 

U bent van harte welkom!! 

 

Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o., 

Irma Weening 
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Natoer Nijs 

 

April 2022 
 

 

Eind april. Het voorjaar is al een stuk op weg. Veel 

droogte en Noordenwind, twee ingrediënten die de 

terugkeer en mogelijk ook broedsucces 

beïnvloeden. Inmiddels toch, zij het in nog te klein 

aantal, komen diverse Afrikagangers terug. 

Hieronder een korte opsomming. Ook de planten 

“broezen”de grond uit. Ook daarvan een korte 

opsomming. Natuurlijk weer meerdere dagvlinders.  

 

Verder zijn er alweer twee avondexcursies geweest 

met een flink aantal geïnteresseerden. De tochten 

gingen naar het Wijnjeterper Schar (12 april) en 

naar Allardsoog (19 april). Van beide enkele 

“highlights”. Blijf genieten, beleef de natuur, kijk 

rond en leg het vast. 

 

Waarnemingen   
 

Vogels 
Een tweetal Rode Wouwen werden gemeld door 

Oene Roelsma te Frieschepalen vanaf zijn fiets 

naar het werk op 21 april. Nog een (mogelijke) 

Rode Wouw werd gemeld door Nienke Stuiver 

achter de manege. 

Inmiddels in en om het dorp meerdere Bonte 

Vliegenvangers. Een telling leverde ongeveer 15 

exemplaren op. Verder ook op enkele plekken weer 

de Braamsluiper. Ook de Gekraagde 

Roodstaart is weer volop aanwezig. Vooral 

Allardsoog is een bolwerk. 

 
Gekraagde roodstaart 

 

Een Boomvalk werd op 24 april gemeld op de 

Duurswouderheide door Martin Manson, waar hij 

ook op 24 april een Paapje zag. Op 25 april zag ik 

er zelf een tweetal Tapuiten. 

 
Paapje 

 

Behalve de drie Beflijsters tijdens de excursie op 

19 april, werden er nog enkele gezien op 

Allardsoog, de Duurswouderheide en 

Merskenheide.  

 

Verder alweer meerdere Boerenzwaluwen, zij 

het nog een vrij klein aantal. 

 

 
Draaihals 

 

Een Draaihals liet zich eveneens zien op 

Allardsoog op 22 april (Daan Planting). Later op die 

dag kon ik zelf de vogel nog bewonderen. Ook 

deze soort is in voor- en najaar doortrekker in 

klein aantal. Er zijn ook meerdere broedgevallen in 

ons land, vooral op heidegebieden. Verder werd er  
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nog een exemplaar gemeld op de 

Duurswouderheide. Op doortrek zijn ze ook te zien 

op allerlei onverwachte plekken, zelfs in tuinen in 

het dorp. 

Een Nachtegaal werd op 21 april gemeld op Ald 

Duerswald (Iekenhem). 

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen 

van vogels in onze contreien. 

 
Dagvlinders 
Inmiddels ook enkele Groentjes gezien op 

Allardsoog. (Douwe Klijnstra, Jon Dolstra en 

ondergetekende). Verder meerdere Oranjetipjes. 

 

 
Oranjetipje 

 

Planten 
Wachten is eigenlijk op wat nattigheid. Toch zijn er 

al veel bloeiende planten te zien, zoals 

Fluitenkruid, Hondsdraf, Scherpe Boterbloem, 

Dagkoekoeksbloem, Salomonszegel, Look zonder 

Look, Daslook. Ook veel bomen en struiken zijn in 

bloei, zoals: Zoete Kers, Sleedoorn, Amerikaans 

Krentenboompje, Trosvlier, Brem, Wilde gagel enz.   

 
 

 

Look zonder look 

 

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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Bereikbaarheid van onze leden 
Wanneer wij berichten zenden naar de leden van onze 

vereniging, krijgen wij van verschillende adressen een 

foutmelding. Bovendien zijn er nogal veel leden van wie 

wij geen emailadres hebben. 

 

Wij vragen hierbij onze leden die al enige tijd geen mail 

van ons hebben ontvangen en die wel graag onze berichten ontvangen, een 

mailtje te zenden naar: natuerbakkefean@live.nl . Wij hebben dan 

automatisch het juiste adres in ons bestand.  
 

Wilt u lid worden van de Natuerferiening?  

Dat kan!  Meld u aan via 

www.natuur-bakkeveen.nl/lidworden.php of naaststaande QR-code.  

mailto:natuerbakkefean@live.nl
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Lente excursies 
 

Tweemaal zijn we alweer onder leiding van Koert 

Scholten het veld in geweest. De avonden zijn al 

zo lang licht dat er na 19.00 uur nog voldoende 

tijd is voor mooie waarnemingen in het veld. Juist 

dan eigenlijk, want vogels zingen graag in de 

vallende avond.  

 

Wijnjeterper Schar 

De eerste excursie, naar het prachtige terrein 

Wijnjeterper Schar, was zeer de moeite waard. Het 

was niet echt koud, maar door de forse regens van 

de dagen ervoor was het terrein erg nat. We 

hebben daarom maar een kort stuk van het gebied 

kunnen ‘doen’. Ondanks dat was er toch veel te 

zien, o.a. een eerste zingende Boompieper, 

Geelgors, Rietgors, Fitissen, Tjiftjaf, een 

Torenvalkje, een Ooievaars, Reigers.  

 

 
Veel deelnemers bij excursie heide van Allardsoog 

 

Heide van Allardsoog 

De tweede excursie, naar de Heide van Allardsoog, 

was bijzonder druk bezocht: 22 deelnemers! Koert 

Scholten, die, zoals steeds, de leiding had, kon 

natuurlijk moeilijk iedereen bereiken; je wilt ook 

niet met veel stemverheffing gaan werken, dan 

vliegen de vogels juist weg…..   

 

Ook qua vogels was het drukker. En het weer was 

buitengewoon mooi, helderblauwe lucht en fraai 

strijklicht in de avond.  

 

We zagen en hoorden veel bijzondere soorten; 

klap op de vuurpijl waren drie Beflijsters die een 

ererondje kwamen draaien boven onze hoofden, 

toen we over de heide terugliepen naar de P-plaats 

bij de schaapskooi. Zij bezoeken het terrein bijna 

ieder jaar tijdens de trek (ze broeden noordelijker 

en overwinteren zuidelijker); een fijne 

pleisterplaats kennelijk. Ze hebben een witte bef 

(een slabbetje lijkt het). 

  

 

We troffen in het ven bij het conferentieoord Nieuw 

Allardsoog een Dodaarsje en hoorden zijn zachte, 

wat nasale mekkerende geluidje.  Daar in het bos 

en in de open heide zaten verschillende 

zangvogels: diverse Boompiepers, Boomleeuwerik, 

Geelgors, Roodborsttapuit, Zwartkop, Tjiftjaf, 

Zwartkop, Fitis,. Verschillende mezen, o.a. de 

Glanskop. 

  

 
Beflijster 

 

Het is altijd het meest leerzaam om in het veld de 

vogelgeluiden zelf te horen en te leren herkennen; 

beter dan van een digitaal middel (hoewel dat ook 

best wel eens behulpzaam kan zijn!).   

 

Ook veel bloeiende planten. Vraag is altijd: de 

(wilde?) herkomst, zoals Lelietje-van-dalen , 

Lievevrouwebedstro, Groot nagelkruid, Bonte Gele 

Dovenetel, Boshyacinth, maar goed het zijn wel 

prachtige planten. Wel wild zijn o.a 

Salomonszegel, Look-zonder-look, Stinkende 

Gouwe en meer van die aparte namen.   

 

Volgende excursies 

De volgende excursies zijn: 

➢ 3 mei (Jan Durkszpolder) en  

➢ 10 mei (Fochteloërveen).  

Wanneer de groep weer groot is zullen we het 

gezelschap splitsen in twee groepen; er zal een 

reservegids aanwezig zijn.  

 

Weer 19.00 uur verzamelen bij het sluisje in 

Bakkeveen.  
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Mei 2022, nr. 5 
 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

Dorpsvisie en duurzaamheid 

 

Begin jaren 90 was ik korte tijd secretaris van het 

bestuur van Plaatselijk Belang Bakkeveen. Evert 

Russchen was toen voorzitter. In die tijd was al 

duidelijk geworden dat hebben van een visie op de 

ontwikkeling van een dorp minstens zo belangrijk 

is als het beschikken over het vermogen en de 

bereidheid om je samen in te zetten om concrete 

problemen op te lossen.  

 

In de notitie “Bakkeveen, een dorp met 

toekomst” van 1987, en later in een 

meerjarenbeleidsplan 1992 – 1995 werd die visie 

vastgelegd. Ik herinner me nog vaag dat ik aan 

een van die documenten als secretaris van het 

Plaatselijk Belang heb meegeschreven. Mijn termijn 

als bestuurslid heb ik toen niet volgemaakt, omdat 

ik van baan veranderde. In nummer 3.2 van Ald 

Bakkefean van 2013 over het 125-jarig bestaan 

van Plaatselijk Belang heb ik over die ontwikkeling 

nog geschreven.  

 

Ik was blij om in de vergadering van Algemene 

ledenvergadering van Plaatselijk Belang Bakkeveen 

van 5 april 2022 te merken dat de Dorpsvisie nog 

steeds gebruikt wordt om richting te geven aan de 

activiteiten van Plaatselijk Belang. En dat het 

instrument nog om de vijf jaar wordt geëvalueerd. 

In die bijeenkomst werden de leden van Plaatselijk 

Belang op een hele leuke manier werden 

uitgedaagd om in groepjes met elkaar van 

gedachten te wisselen over onderwerpen die daarin 

aan de orde komen, zoals beschikbaar van 

woningen, ontwikkeling van de recreatie, etc. 

 

Ik heb gebruik gemaakt van de gelegenheid die 

daar werd geboden om een nieuw thema aan te 

dragen, dat in de huidige Dorpsvisie nog 

onvoldoende belicht is. Ik heb geopperd dat in een 

nieuw visiedocument het thema “Duurzaamheid” 

een plaats zou moeten krijgen. Dat sluit ook aan 

bij de activiteiten van de Werkgroep Energiewijs 

Bakkeveen en de Dorpscoöperatie Duurzaam 

Bakkeveen, waaraan ik al een jaar of vier een 

bijdrage probeer te leveren. Het sluit ook aan bij 

de steeds alarmerender berichten die op ons 

afkomen over de dreigende klimaatcrisis. Ik geloof 
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daarbij ook dat het juist belangrijk is om structuren 

die er op lokaal niveau zijn, zoals een Vereniging 

voor Plaatselijk Belang, te benutten om de 

verbinding in stand te houden tussen wat er op 

wereldschaal en op landelijk niveau op dit terrein 

aan beleid wordt gemaakt en de vertaling daarvan 

naar het lokale niveau en naar de concrete 

beslissingen die mensen nemen. We zien trouwens 

op teveel plekken en terreinen, dat het moeilijker 

wordt om die verbinding in stand te houden. 

  

Met een zestal mensen hebben we in korte tijd een 

beperkt aantal thema’s verzameld, die voor de 

komende jaren van belang zijn, en die we graag 

terugzien in een toekomstvisie voor Bakkeveen, en 

die hebben we aan de vergadering gepresenteerd. 

1. We moeten in Bakkeveen doorgaan met het 

bevorderen van  maatregelen die het 

energiegebruik en het gebruik van aardgas in 

woningen verminderen: woningisolatie, 

warmtepompen, gedragsbeïnvloeding. 

2. We moeten doorgaan met het plaatsen van 

zonnepanelen op daken van huizen en op grote 

bedrijfsdaken. In deze omgeving moeten we 

geen zonneweides willen aanleggen. 

3. We moeten – ook in deze omgeving - op zoek 

naar locaties waar plaatsing van grotere 

windmolens kan worden geaccepteerd. 

4. Aan de vermindering van stikstofuitstoot kan in 

deze omgeving het beste worden bijgedragen 

door de mestproductie en gebruik van mest als 

voor voedselproductie terug te brengen tot een 

niveau dat aan de ontwikkeling van de natuur 

geen schade doet. 

5. We moeten van de aanleg van de Lelylijn 

gebruik maken om het privégebruik van auto’s 

in deze regio terug te dringen. 

6. We moeten doorgaan met het betrekken van 

zo veel mogelijk inwoners bij al deze 

activiteiten.  

 

Interessant vond ik de verschuiving in de thema’s 

in de periode van vijfentwintig jaar sinds 1987 is 

opgetreden. Het gaat nu minder om materiële 

voorzieningen, zoals een woonvorm voor ouderen 

en een buurthuis. Er groeit meer aandacht voor 

immateriële aspecten zoals het bevorderen van 

gezondheid van de bewoners en het tot stand 

brengen van contact, samenwerking en gesprek 

tussen inwoners van Bakkeveen.   

 

Daarnaast zie je dat de aandacht groeit voor in de 

omgeving werkende factoren die als 

gezondheidsbedreigend of juist gezondheid 

bevorderend worden gezien. Er komt meer nadruk 

op gedragsverandering. Kennelijk wordt er beter 

voorzien in materiële voorzieningen dan 

vijfentwintig jaar geleden.  

 

De aandacht verschuift daarmee naar onderwerpen 

die je ook het gevoel kunnen geven dat je als 

burger of als ondernemer meer op je huid gezeten 

wordt door de overheid. Zorgeloos een sigaretje 

opsteken, een biertje drinken, een hamburger of 

biefstuk eten, in een auto rijden, kan dat nog wel? 

Je moet wel veel vertrouwen in je overheid hebben 

om die druk te kunnen verdragen. En aan dat 

vertrouwen moet ook nog gewerkt worden.   

 

Fred Hoogenboom 
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Natuur is geen park 
 

Als kind heb ik van mijn vader geleerd hoe fijn het 

is om lange wandelingen te maken. Hij leerde mij 

weidevogels herkennen en nog altijd springt mijn 

hart op bij het geluid van de Grutto. Dan ben ik 

terug bij de rivier, waar het in de uiterwaarden 

wemelde van de broedende Grutto’s. Wij liepen 

daar over de dijk en genoten. Hij was het ook die 

mij éénmaal per jaar voorzichtig optilde en enkele 

twijgen van de taxushaag opzij boog om me te 

laten kijken: een merelnestje, vier of vijf kleine 

wijd opengesperde snaveltjes. Het respect 

waarmee hij dat deed! Niet vaker, en voorzichtig, 

de merel niet verstoren! 

 

Niet iedereen heeft zo’n vader als ik – en niet 

iedereen heeft van jongs af aan geleerd dat je in 

de natuur respect moet hebben voor wat er leeft. 

Mensen denken vaak: natuurgebieden zijn er voor 

ons, mensen, om van te genieten, om rond te 

kijken als je er wandelt, om doorheen te fietsen op 

je moutainbike, om je hond te laten rennen in 

vrijheid. Maar het gaat daarbij alleen om het 

genoegen van ons, mensen. Mijn vader leerde mij 

dat het wel eens anders is, en in het werk voor de 

Natuerferiening is dat verder versterkt: het gaat in 

‘de natuur‘  niet om jou maar om de natuur! Dat is 

nu juist het verschil tussen een park en een 

natuurgebied. Een park is er voor de mensen, om 

te recreëren. De natuur is voor alles wat er leeft: 

vogels, planten dieren, insecten; ook wel voor ons 

mensen, maar wij zijn daar de gast, we zijn niet de 

baas.  

 

Natuurgebieden zijn overgebleven stukken waar de 

mens de gast is. De eigenlijke bewoners zijn de 

bomen, de planten, de vogels, de reptielen, de 

insecten, de dieren. Zij allen bewonen een 

natuurgebied, en wij mensen moeten ons 

aanpassen aan wat wel en niet kan in hún woning. 

 

Het is belangrijk dat een natuurgebied zijn waarde 

behoudt, waarbij biodiversiteit centraal staat. Vele 

soorten levende wezens leven er samen in 

onderling verband. Ze behoeven bescherming in dit 

overbevolkte land, anders gaan ze achteruit of 

verdwijnen helemaal. Daarvoor is rust nodig in 

sommige delen van een gebied.  

 

 
 

Heide verdwijnt bijvoorbeeld wanneer je ze niet 

onderhoudt door gras te laten wegvreten door 

schapen, opslag van jonge boompjes te 

verwijderen en soms zelfs door opdringende 

bosranden terug te dringen. We mogen op bezoek 

komen, best, maar we mogen niet alles. We 

moeten ook accepteren dat natuurbeheer wel eens 

kan betekenen dat wij mensen een stapje terug 

moeten doen.  

 

Als bepaalde delen overbelast worden door 

loslopende honden of door mountainbikers die 

hellingen afkalven, of door mensen die steeds maar 

weer van de paden af gaan en de grondbroeders en 

planten daardoor vernielen kan het gebeuren dat 

de beheerder onaangename maatregelen moet 

nemen. Onaangenaam voor ons, bezoekers. Maar 

ja, wij zijn op bezoek en we moeten ons aanpassen 

aan de eigenlijke bewoners…. Natuur is geen park.  

 

Claartje Slofstra 
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Snelschaakkampioen  

sc Bakkeveen 2022 bekend 
 

Het is alweer even geleden maar op 30 maart j.l. 

vond het snelschaakkampioenschap van schaakclub 

Bakkeveen plaats.  

 

Zestien leden van de club hadden zich opgegeven 

om de strijd aan te gaan met maar 5 minuten 

bedenktijd per persoon per partij. Er werd gespeeld 

In twee groepen van 8, dus 7 rondes. Daarna nog 

een finaleronde met de nummers 1 t/m 8 uit elke 

groep tegen elkaar. 

 

Groep 1 werd gewonnen door Jasper Zijlstra, 

gevolgd door Gerrit Meppelink en Jack Zeilstra. 

Pieter Jan Bouma wist groep 2 overtuigend naar 

zijn hand te zetten, met Fons Joormann op plaats 

twee en Ben de Vries op plaats drie. 

 

In de finaleronde wist Pieter Jan te winnen van 

Jasper en daarmee was hij dus de snel-

schaakkampioen 2022. Een prachtige prestatie, 

des te meer omdat Pieter Jan nog maar een jaar of 

twee actief schaakt. Gerrit versloeg Fons en 

behaalde daarmee de derde plaats in het 

eindklassement. Ook voor Fons was de 

uiteindelijke vierde plaats ook een mooie prestatie, 

gezien het rating verschil met anderen.   

  

 

 

  

Uitslag snelschaakkampioenschap 

Bakeveen 2022 

1. Pieter Jan Bouma 

2. Jasper Zijlstra 

3. Gerrit Meppelink 

4. Fons Joormann 

5. Ben de Vries 

6. Jack Zeilstra 

7. Menno Peter v/d 

Meer 

8. Jaap Weidema 

 

9. Jelle Bergsma 

10. Bauke Hoogstra 

11. Sebe Steenhuis 

12. Freek Leistra 

13. Anne vann 

Streun 

14. Wim van Dijk 

15. Frederik 

Vogelzang 

16. Mon Bonte 
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Verslag Soosmiddag 

13 april 
 

Peter Hein was uitgenodigd om te vertellen over de 

oorlog en met name over zijn familie. 

 

Het verhaal van Pieter Hein over wat hij en zijn 

familie over de tweede wereldoorlog hebben 

meegemaakt en met ons heeft gedeeld, was heel 

heftig om te horen. 

 

Hij is van Duits Joodse komaf, dus het was een 

gevaarlijke tijd en moest onderduiken. In Utrecht 

moest hij onderduiken en was toen gescheiden van 

zijn ouders die hij gedurende de oorlog niet meer 

heeft gezien. Maar toch hebben zijn ouders de 

oorlog overleefd. 

 

Peter Hein in nu 80 jaar en begon een zoektocht 

naar wat zijn ouders meemaakten gedurende de 2e 

wereldoorlog. Peter is nu schrijver en kunstenaar; 

hij heeft inmiddels 2 boeken over de oorlogstijd 

geschreven. 

 

Hij en zijn vrouw wonen nu in Friesland. Ze zijn 

hier heel erg gelukkig. Het was een mooie middag. 

 

Vr. Groet, bestuur Soos Bakkeveen 

 

 
Met de Slotplaats als thuisbasis verkent 

Sanne van Balen heel Opsterland. Van 

Bakkeveen, Wijnjewoude tot aan Tijnje.  

 

Via gehuchten als Âld Beets en de Ûlesprong gaat 

ze op zoek naar de poëzie in het landschap. Zo 

vraagt ze zich af wat het woordje “-schap” uit 

landschap, vriendschap, mienskip, wetterskip, 

eigenlijk betekent. En breder: hoe komt betekenis 

eigenlijk tot stand? Wat voor invloed hebben wij 

mensen en het landschap om ons heen daar op?  

 

De vertaling van haar kennismaking met het 

gebied neemt ze uiteindelijk mee naar Museum 

Opsterlân in Gorredijk. Opening van de 

tentoonstelling is op 28&29 mei. 

  

Zijn er plekken die voor jou veel betekenen? Heb je 

oude lappen stof of kledingstukken in de kleur rood 

die je niet meer gebruikt? Of wil je kennismaken 

met de kunstenaar? Laat het weten via: 

sannevanbalen@gmail.com  

 

Iedere woensdag en zaterdag is er open atelier in 

Museum Opsterlân: Hoofdstraat 59, 8401 BW 

Gorredijk. Van harte welkom! 

 

www.sannevanbalen.nl 
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Doarpstún nieuws 
mei 2022 

 

Schrijf ik in april dat de bloemknoppen gaan 

schuiven en alles straks in volle bloei zal staan als 

de temperatuur gaat stijgen. Met het stijgen van 

de temperatuur wil het nog niet lukken en de 

nachten zijn nog erg koud. Je ziet al veel eenjarige 

planten in de verkoop en als u besluit deze nu aan 

te schaffen is het wel verstandig om er rekening 

mee te houden dat het nachts nog wel eens kan 

vriezen.  

Als de ijsheiligen voorbij zijn kunnen ze met een 

gerust hart naar buiten. 

 

Watergeven 

De eerste sproeiers draaien alweer volop maar je 

kunt je afvragen of dit nu al wel noodzakelijk is. Al 

heeft het een lang tijd niet geregend, in de 

ondergrond zit nog wel voldoende water voor de 

planten en het gras. Al je net een nieuwe planten 

hebt geplant, is het wel noodzakelijk om water te 

geven. Het wortelgestel is nog niet zover 

ontwikkeld dat de plant voldoende water uit de 

grond kan halen.  

 

Bij bomen en andere houtachtige gewassen moet 

je er zeker rekening mee houden dat ook al gaat 

het regenen, watergeven nog lange tijd nodig is. 

Zodra een nieuwe aanplant laat zien dat er water 

nodig is ben je te laat. 

  

Klusdag van de Doarpstún 

14 mei is de klusdag van de Doarpstun. Wij 

nodigen jullie graag uit om eens gezellig mee te 

klussen onder deskundige leiding. Want vergeet 

niet, als je helpt bij het klussen krijg je gratis 

advies en tips voor jouw eigen tuin. Dus kom 

zaterdag 14 mei naar de hoek Dwarskamp / 

Merskekamp en klus gezellig mee. 

 

Tips voor het tuinonderhoud 

Met een goed onderhouden tuin vang je twee 

vliegen in één klap: je tuin ziet er mooi uit en het 

is goed voor het milieu. Met deze tips hou je de 

bodem gezond en heb je minder 

bestrijdingsmiddelen en water nodig voor je tuin. 

 

Veel Nederlanders hebben een tuin en 

onderhouden die zelf. De gemiddelde Nederlander 

besteedt elke week zo’n driekwartier aan tuinieren.  

 

Een slim ingerichte tuin heeft ook niet veel 

onderhoud nodig. Planten en bomen die op de 

juiste plek staan, zijn gezonder. En groen in je tuin 

zorgt voor verkoelingen en minder wateroverlast. 

Een beetje onderhoud is onvermijdelijk om je tuin 

gezond en mooi te houden. 

 

 

 

 

5 tips voor 

tuinonderhoud 

➢ Tip 1 

Geef de natuur de ruimte, dat bespaart je 

onderhoud. Een levende tuin met veel planten 

die van nature in Nederland voorkomen, is 

gezonder en minder vatbaar voor plagen, 

ziekten, droogte en wateroverlast. 

➢ Tip 2 

Maak de bodem gezond en vruchtbaar door er 

compost of mest door te scheppen. Gebruik 

niet te veel mest: dan worden planten juist 

slap en kwetsbaar. 

➢ Tip 3 

Bemest je (sier)tuin alleen één keer in het 

voorjaar, als alles weer gaat groeien en 

bloeien. Een gazon heeft twee keer per jaar 

bemesting nodig, in het voorjaar en in het 

najaar. 

➢ Tip 4 

Je blijft onkruid de baas als je dit regelmatig 

verwijdert. Dat kan handmatig of met behulp 

van gereedschap zoals een krabber. Zorg dat 

het onkruid niet gaat bloeien en of zaad gaat 

vormen. 

➢ Tip 5 

Tuingereedschap gaat langer mee als je het na 

gebruik goed schoonmaakt. Een duurzame 

keuze is ook tuingereedschap te delen met 

vrienden, familie of buren. Dat bespaart 

materialen en kosten. 

 

Opentuinenmiddag aanmelden is nog 

mogelijk 

In Bakkeveen zijn veel mooie of bijzondere tuien 

en daar ben jij als tuinbezitter vast trots op.  

Jij wilt jouw tuin vast wel eens aan een ander laten 

zien hoe al dat moois tot stand is gekomen.  

 

De Doarpstún organiseert op zaterdag 18 juni 

2022 tussen 14.00 en 17.00 een opentuinen 

middag 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 wij nemen 

dan contact op en komen langs om de 

bijzonderheden te bespreken. Samen kunnen wij in 

Bakkeveen een inspirerende tuinenmiddag maken. 

 

Al met al zijn het weer mooie initiatieven om 

Bakkeveen nog meer kleur en biodiversiteit te 

geven. Voor tuinvragen en opmerkingen over het 

groen in uw straat kunt u mailen naar 

doarpstunbakkefean@gmail.com 

De Doarpstún 

mailto:doarpstunbakkefean@gmail.com
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Toanielselskip Nij Bigjin 

Leef Jeugdtheater 
 

 

Goed nieuws voor de familie Varga ! 
 

29 april is de familie Varga vanuit Hongarije in 

Bakkeveen aangekomen. Bij de aankomst in 

Bakkeveen stond hun nog een bijzondere 

verrassing te wachten. Bij de POIESZ-supermarkt 

kregen ze een cheque uit gereikt met een waarde 

van € 991,-- Dit bedrag hadden de inwoners van 

Bakkeveen via de Jeugdsponsoractie 

bijeengebracht. 

 

 
 

De familie Varga wil de POIESZ en de inwoners van 

Bakkeveen heel hartelijk bedanken voor de steun 

die zij mogen ontvangen voor hun project in 

Bakkeveen. 

 

Zoals u waarschijnlijk al weet heeft de familie 

Varga plannen om in Bakkeveen Tiny-Houses te 

ontwikkelen en zijn daar al mee in gesprek met de 

gemeente. De eerste gesprekken verlopen 

constructief en Conferentieoord Nieuw Allardsoog 

heeft ingestemd om de eerste Tiny-Houses op hun 

terrein te plaatsen.  

 

 
 

Dit project wordt gevolgd door het Tv-

programma “Ik arriveer”  

 

De plaatsing van het eerste huisje zal in het 

weekend van 1 t/m 3 juli 2022 plaats vinden.  

 

Op de bijgaande foto’s ziet u de aankomst in 

Bakkeveen en de overhandiging van de cheque. 
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Crea- & smulmarkt Bakkeveen 
Vrijdagmiddag na Hemelvaart 

 

De Crea & Smulmarkt is de jaarlijks 

terugkerende markt in het centrum van 

Bakkeveen. De markt is altijd op de 

vrijdagmiddag in het lange Hemelvaart-

weekend van 11:00 uur tot 18:00 uur. De 

organisatie is in handen van TIP-Bakkeveen. 

 

Smullen 

Het is een gezellige, inspirerende markt. In het 

centrum worden meer dan 40 kramen bemand 

door ondernemers en bedrijven uit de regio. Zij 

presenteren hun streek- en regioproducten: 

uiteraard ook om te proeven.  

 

Er zijn allerlei foodtrucks die met hun smulwaren 

bijna de hele wereld vertegenwoordigen. Een 

goede gelegenheid om eens nog onbekend maar 

wel erg lekkere hapjes te proeven. 

 

 

 

Crea-deel 

Het creatieve deel wordt verzorgd door 

kunstenaars die hun unieke creaties tonen. Zij 

laten zien hoe ze werken, geven uitleg en in een 

aantal gevallen kun jezelf of de kinderen 

deelnemen. Humoristische artiesten en 

enthousiaste straatmuzikanten zullen ervoor 

zorgen dat allerlei vrolijke optredens plaats vinden. 

Speciaal voor de kinderen is er een poppenkast, 

een verhalenverteller en deelname bij de creatieve 

kramen.  Je kunt al het nieuwgierige en 

interessante bekijken, soms proeven, eventueel 

kopen of lekker op 1 van de terrassen de markt 

overzien onder genot van een vrolijk live 

achtergrond muziekje en een drankje.  

 

Meer info op www.bakkeveen.nl/crea . 

 

De crea- & Smulmarkt is een activiteit van TIP-

Bakkeveen.
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Vacatures 
 

Om de 3 Provinciën Wandeltocht te 

organiseren zijn vrijwilligers nodig.  

Denk hierbij aan: 

• Parkeerregelaars voor parkeren van de 

auto’s op de weilanden van de 

vlooienmarkt 

• Gastheer/gastvrouw om de deelnemers bij 

de start de weg te wijzen 

• Inschrijven van deelnemers 

• Uitdelen van routebeschrijvingen 

• Uitdelen van medailles bij terugkomst 

• Bepijlen van de routes ’s ochtends en ’s 

middags weer verwijderen. 

Het aantal helpers is bijna compleet. Alleen in 

en bij Dúndelle zouden tijdens de spits (tussen 

7:45 uur en ca 10 uur) nog 2 mensen bij 

kunnen. 

Als je wilt helpen, meld je dan even bij  

Jan van Dalen  

janvd@bakkeveen.nl of 06 - 5117 5883 

 

 

 

3 Provinciën Wandeltocht 
Lekker wandelen door de natuur op zaterdag 14 mei 

De 3 Provinciën Wandeltocht speelt zich af in 

het hart van Noord-Nederland. Het gebied 

rond het punt waar de grenzen van de 

provincies Friesland, Groningen en Drenthe 

bij elkaar komen. Elk jaar worden de routes in 

een andere richting uitgezet. 

 

Zaterdag 14 mei wordt het de 12e aflevering. Je 

zult dit jaar kunnen genieten van de prachtige, 

natuurlijke omgeving van het gebied ten oosten 

van Bakkeveen: het gebied rondom Allardsoog, 

Zevenhuizen, Nieuw-Roden, Een-West en 

Steenbergen. Er zijn verrassende routes uitgezet, 

deze voeren je voor een deel door gebieden die 

anders niet toegankelijk zijn. Je loopt dwars door 

kleurrijke weilanden, over zand- en landwegen en 

door bossen. Als de toestand van de terreinen het 

toelaat is er weinig asfalt onderweg.  Kortom, 

bijzonder afwisselende routes door een uniek 

landschap.  Met routes van 5 tot 40 kilometer is er 

voor iedereen een geschikte afstand.  

 

Inschrijven doe je via www.3wandel.nl .  Kosten 

bedragen € 5,-- pp bij voorinschrijving (en € 6,-- 

ter plekke).  

De voorinschrijving sluit donderdagochtend 

12 mei om 8 uur. Daarna kun je je alleen nog ter 

plekke inschrijven.  

 

Voor-inschrijvers mogen eerder starten dan 

mensen die zich ter plekke nog inschrijven.  

 

Starttijden van inschrijvers ter plekke: 

40 km: 8:20 tot 9 uur 

25 km: 8:40 tot 11 uur 

20 km: 9:20 tot 12 uur 

15 km: 10:00 tot 13 uur 

10 en korter: 10:30 tot 14 uur  

 

Je kunt meedoen als vriendengroep, sportclub, 

familie of bedrijfsteam, maar natuurlijk ook 

individueel. Onderweg genieten en even bijpraten, 

terwijl je gezond bezig bent.  

 

Om de ca 5 km zijn er rustpunten. Hier kun je 

koffie, thee, soep en andere horeca artikelen 

krijgen tegen een zacht prijsje. Neem wel contact 

geld mee voor onderweg, er kan daar niet gepind 

worden ! Het zijn meest vrijwilligersorganisaties die 

de rustpunten beheren. Ook zijn daar toiletten 

aanwezig. De EHBO vereniging Haulerwijk-

Waskemeer zorgt met 2 teams voor het verhelpen 

van fysieke ongemakken. Start en finish is bij 

Dúndelle in Bakkeveen. 

 

De opbrengst is dit jaar bestemd voor het goede 

doel: Stichting Vier het Leven, regio Noord.  

 

Meer info en inschrijven: www.3wandel.nl 

 

De 3 Provinciën Wandeltocht is een activiteit 

van TIP-Bakkeveen. 

 

 

  

mailto:janvd@bakkeveen.nl
http://www.3wandel.nl/
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Come as you are 

 

Mannen wees allen welkom! 

3 juni – gezamenlijke 

Noordermannenavond!! 

Inloop: 19.00 uur, Start: 19.30 uur 

 

Na lang wachten mogen we weer! Een 

avond voor alle mannen van Noord-

Nederland, alle Noordermannen. 

Een avond welke vol zal zijn van plezier, 

uitdaging, samen zingen en diepgang. 

Onze spreker is Bert Reinds (Me And My 

House – Bert Reinds). Bert neemt ons 

mee in het thema “Come as you are”. 

 

Bert is getrouwd met Willemien, vader 

van 5 zonen en opa. In het dagelijks 

leven werkt hij als coach, mentor, 

spreker en auteur. Hij zal je een spiegel 

voor houden en uitdagen! 

Wees erbij en neem een vriend mee! 

 

Er zal een collecte voor de onkosten 

worden gehouden 

Locatie: in de grote tent op het 

Pinksterfeest 316 terrein, Ald Duerswâld 

te Wijnjewoude. 

 

Deze avond is onderdeel van het gehele 

Pinksterfeest 316 weekend. Je kunt met 

je gezin hier komen kamperen! Meer 

informatie op www.pinksterfeest316.nl 

 

 

Kerkdiensten It Keningsfjild 
Datum Tijd Voorganger  Locatie 

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

Zondag 8 mei 9:30 Ds. T.T. Osinga, Franeker Fryske Tsjinst St. Piter 

Zondag 15 mei 9:30 
ds. H. de Jong, 

Surhuisterveen-Boelenslaan 
 St. Piter 

Zondag 22 mei 9:30 Ds. R.Tuitman, Burgum  De Mande 

Donderdag 26 mei 9:30 
Ds. G. de Haan, Eastersea 

(onder voorbehoud) 
Hemelvaart St. Piter 

Zondag 29 mei 9:30 Liedboekdienst   St. Piter 

Zondag 5 juni 9:30 ds. G. Wessels, Stiens 
Pinksteren/ afscheid en 

bevestigen ambtsdragers 
De Mande 

  

Jezus zegt: Volg Mij! 
 

Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers 

en als zussen, samen bij elkaar komen. 

Samen in eenheid Hem volgen en groot maken. 

 

Pinksterfeest 316 is een plek in de natuur waar je 

samen optrekt en je geloof verdiept. Een feest 

voor jong en oud met een programma, waar onder 

diensten, verdiepingsmomenten en ontspannende 

en sportieve activiteiten! 

 

Pinksterfeest 316 is dit jaar van vrijdag 3 tot en 

met maandag 6 juni 2022. Dit vindt plaats in 

Wijnjewoude - Ald Duerswâld. Een centrale plek in 

Noord-Nederland. 

Je kunt hier komen kamperen en samen het 

weekend beleven, maar natuurlijk ook voor één 

dag komen. Als groep kamperen is ook mogelijk. 

 

Toegang en parkeren is gratis. Voor kamperen 

wordt wel een bijdrage gevraagd. Er is collecte 

voor de onkosten. 

Wees welkom! 

Kijk op www.pinksterfeest316.nl voor meer 

informatie 

  

https://www.pinksterfeest316.nl/
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes

 

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

Dúndelle). Zie pagina 29 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

Gezellige ochtenden 
 

De gezellige ochtenden in It Ankerplak 

georganiseerd door Mientje Stoelwinder.  

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: 11 mei, 25 mei, 8 

juni, 22 juni en als laatste voor de vakantie 6 

juli 2022. 

 

 

Avond-4-daagse 

Vacatures 
 

De avond-4-daagse zal na een verplichte rust 

van 2 jaren weer gehouden worden en wel van 

woensdag 8 t/m zaterdag 11 juni. Vier avonden 

kun je wandelen in de gevarieerde omgeving 

van Bakkeveen en vaak kom je ook over 

particulier terrein; terrein waar je anders nooit 

komt. 

 

We zoeken nog vrijwilligers die een aantal (liefst 

alle 4) avonden kunnen helpen. Het gaat om het 

helpen bij het uitdelen van de traktaties en het 

helpen bij het veilig oversteken van wegen door 

de wandelgroepen.  

 

Belangstelling? meld je s.v.p. bij Jan van 

Dalen  janvd@bakkeveen.nl of 06 5117 5883. 

 

De avond-4-daagse van Bakkeveen bestaat 

sinds 1956 en we hopen met veler hulp hier nog 

lang mee door te gaan.   

Cartridges & oude mobieltjes 
 

U kunt bij ons de cartridges en oude 

mobieltjes  inleveren, voor elk exemplaar gaat 

er € 3,-- naar de Cliniclowns. 

 

De Wylde Roas 

Weverswal 4, Bakkeveen 

www.dewylderoas.nl    0516 - 54 11 28               

 
Elke maandagavond om 19.00 uur wordt er een 

spelletje Jeu de boules gespeeld aan de 

Kleasterkamp. Doe je ook een keer mee? 

 
 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is vanaf 

mei als volgt geopend: 

• Mei: alle zaterdagochtenden tot aan 

Hemelvaartsweekend 

• Juni: 4 en 18. 

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). 

 

Te Koop:   

Biltstar 

  Aardappelen van de Friese Klei. 
 

J. Nieuwdam, Mjûmsterwei 11, Bakkeveen  
 

 

Organiseert u activiteiten voor ouderen in de 

thuissituatie en u maakt daarvoor kosten, dan 

kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij 

het platform vrijwillige thuishulp.  

 

Nadere informaties bij H. Modderman tel.0512-

382101 of hmod@hetnet.nl 

mailto:janvd@bakkeveen.nl
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 


