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Zaterdag 9 en zondag 10 juli is de Tufftocht 2022  

Verkleed op de brommer 400 km afleggen.  

  www.tufftocht.nl  
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De Slûswachter 

 

Voor je ligt het laatste nummer van de 

Slûswachter voor zomervakantie 2022.  

Het volgende nummer verschijnt na de 

zomervakantie op woensdagavond 7 september. 

Dan is het al bijna herfst (#schrik). 

Na 2 jaar corona-stop zijn de meeste activiteiten 

en evenementen weer hervat of staan ingepland. 

We gaan daarom eerst een “mooie” zomer vieren. 

Kijk voor het weer op meteobakkeveen.nl  

Laatste nieuws en activiteiten vind je op 

www.bakkeveen.nl  

   Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Wo 8 jun Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 58 

Wo 8 jun De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 17:00 uur 26 

Wo 8 jun Avond-4-daagse t/m zaterdag. Start & Finish: P-terrein bij zwembad. Web 

Za 11 jun Slotplaats: reeën excursie in avondschermer. (20:30 uur bij Koetshuis) Web 

Zo 12 jun Tai Chi op de Slotplaats (ook andere zondagen in juni; in juli en aug zondagochtend) 17 

Ma 13 jun Wylde Roas : Wegens vakantie gesloten tot en met woensdag 29 juni 46 

Di 14 jun Gezond Natuur Wandelen. Elke dinsdagochtend. Dúndelle, 9:30 uur 23 

Za 18 jun Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Wo 22 jun Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 58 

Wo 29 jun 3 Provinciën Fiets-3-daagse.  Start & Finish bij Dúndelle. 9-11 uur. www.3fiets.nl 58 

Do 30 jun Volktuinver. De Twakamp: Open Avond. Vanaf 19:30 uur Web 

Vr 1, Za 2, Zo 3 jul Openluchtspel “Ik arriveer”.  theater Allardsoog. www.bakkeveen.nl/toneel 19 

Za 2 jul Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Za 2 jul Slotplaats: excursie met boswachter. Elke Za, Zo en Wo van 9:30-11 uur t/m eind aug Web 

Za 2 jul Arcadia Karavaan in Bakkeveen. Hele dag Bloeizone activiteiten 25 

Za 2 jul Clinic “Walking Football” met o.a. Foppe de Haan. Voetbalveld. 16 uur 27 

Wo 6 jul Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 58 

Wo 6 jul Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 28 

Za 9 jul Klusdag Doarpstún. 9 uur, hoek Merskekamp/Dwarskamp (elke 2e zaterdag vd maand) 41 

Wo 13 jul De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 17:00 uur 26 

Za 23 jul Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Ma 25 jul Huisartsenpraktijk wegens vakantie gesloten t/m 12 vrijdag augustus. 8 

Do 28 jul Volktuinver. De Twakamp: Open Avond vanaf 19:30 uur Web 

Vr 29 jul Dorpsdichter: laatste dag aanmelden ! 54 

Wo 3 aug Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 58 

Za 6 aug Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Wo 10 aug De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 17:00 uur 26 

Za 13 aug Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Wo 17 aug Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 58 

Do 18, Vr 19 en Za 20 aug DodoFestival. Dúndelle-plein. Web 

Do 25 aug Volktuinver. De Twakamp: Open Avond vanaf 19:30 uur Web 

Wo 31 aug Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 58 

Do 1 sep Laatste dag inzenden kopij Slûswachter september. --- 

Za 3 sep Vlooienmarkt 7-13 uur Web 

Ma 5 sep Volleybal ver: start nieuwe recreanten seizoen. 20-21:30 uur. Gymzaal, Bakkeveen 43 

Wo 7 sep Bundelen Slûswachter. 19 uur, voetbalkantine. --- 

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, 

Het juni-nummer van de Slúswachter is tevens de 

laatste voor de zomervakantie. Ik breng u nog 

graag op de hoogte van een aantal laatste 

ontwikkelingen en wens u namens alle 

bestuursleden van Plaatselijk Belang een fijne 

zomerperiode toe! 

 

Herinrichting De Brink 

Op dinsdagavond 10 mei jl. heeft er een goed 

bezochte inloopbijeenkomst plaatsgevonden over 

de herinrichting van De Brink. Op deze avond is 

het ontwerp getoond en is gelegenheid gegeven 

om opmerkingen en verbeterpunten aan te dragen. 

We bedanken iedereen die ‘tips en tops’ hebben 

genoteerd. 

  

Er is overwegend positief gereageerd op de 

plannen, maar natuurlijk zijn er altijd aandachts- 

en verbeterpunten. De punten die tijdens de 

inloopbijeenkomst zijn verzameld, zijn zoveel 

mogelijk verwerkt in de plannen.  

 

Naar aanleiding van de inloopavond kregen 

Plaatselijk Belang en de Gemeente een aantal e-

mails van betrokken personen en/of bedrijven. E-

mails met terechte vragen en opmerkingen over 

o.a. de veiligheid van het plan, de uitstraling van 

de Brink en parkeergelegenheid. Omdat het aantal 

vragen dusdanig uiteen liep, is besloten om op 24 

mei jl. een extra informatieavond te houden voor 

deze specifieke groep. Op deze avond heeft de 

werkgroep de genomen keuzes in het plan zo goed 

mogelijk geprobeerd te onderbouwen en uitleg 

gegeven over de vervolgstappen. Ook een aantal 

van de opmerkingen die deze avond zijn verzameld 

worden verwerkt in de plannen. 

  

Op dit moment is het ingenieursbureau bezig om 

de opmerkingen te verwerking in de tekening. 

Deze wordt t.z.t op de website van Bakkeveen 

gepubliceerd. Ondertussen gaat ook de technische 

uitwerking door en de voorbereidingen voor de 

aanbesteding. De Gemeente hoopt de 

aanbesteding vlak na de zomervakantie te houden 

en de realisatie van de werkzaamheden dit najaar 

te starten. De oplevering is dan in het voorjaar van 

2023. 

 

Nieuwbouw Aylvalân 

Op dit moment is men druk bezig met het wijzigen 

van het bestemmingsplan, en de verwachting is 

dat dit binnen enkele weken gereed zal zijn. De 

stikstof problematiek blijkt echter nog niet 

opgelost en het is ook nog niet duidelijk hoe dit 

opgelost gaat worden. Ondertussen gaan de 

plannen wel verder gewoon verder. Er dient in 

ieder geval wel stikstof vrij/arm gebouwd te 

worden. 

 

Blijvende oproep: heb je interesse en mocht je je 

nog niet eerder gemeld hebben bij de werkgroep 

wonen, doe dat dan 

via wonenbakkeveen@gmail.com en vermeld 

daarbij waar je interesse in hebt. 

 

Muziek bij de Buren 

De commissie Muziek bij de Buren heeft er twee 

jaar geduldig op moeten wachten, maar op 15 mei 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
mailto:wonenbakkeveen@gmail.com
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jl. kon deze dag dan eindelijk plaatsvinden. Op vijf 

verschillende locaties in het dorp werd opgetreden 

– voor ieder wat wils. Toeschouwers konden tussen 

de optredens door te voet of op de fiets naar het 

volgende mini-concert gaan. Complimenten aan de 

organisatie, het initiatief is enorm goed ontvangen. 

We hopen dan ook van harte dat dit een vervolg 

krijgt in de toekomst! 

 

Duofiets 

Inmiddels beschikt Bakkeveen als iets meer dan 

een jaar over een Duofiets en zijn er al vele 

kilometers op gemaakt. Een duofiets is een fiets 

waar je met zijn tweeën naast elkaar op kunt 

zitten. Via deze weg willen we nogmaals onder de 

aandacht brengen dat de Duofiets is te reserveren 

via dagbesteding De Scheperij (Mjûmsterwei 37, 

tel 06-45238766 en/of 

duofietsbakkeveen@gmail.com). De fiets is, in 

principe, het gehele jaar gratis te gebruiken. 

 

Dorpsspiegels gemeente Opsterland 2022 

Tot slot wil ik ook nog graag uw aandacht vragen 

voor de Dorpsspiegel, waarvoor u van de 

gemeente via de post een uitnodiging heeft 

ontvangen. Via een vragenlijst kunt u kenbaar 

maken hoe u het leven in uw dorp, en bijvoorbeeld 

het contact met de gemeente ervaart. De uitkomst 

van een Dorpsspiegel is voor zowel de gemeente 

als Plaatselijk Belang erg nuttig. Verderop vindt u 

een kopie van de brief met daarin een link die u 

kunt gebruiken, of een QR-code die u kunt 

scannen. De vragenlijst kan nog tot en met 7 

juni worden ingevuld. 

 

Wychard Draaijer 

 

Bent u nog geen lid en wilt u dat wel graag 

worden? Dan vindt u op www.bakkeveen.nl/pb 

een aanmeldformulier. Voor de prijs hoeft u het 

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

 

Dorpsspiegels gemeente Opsterland 
(letterlijke tekst uit de brief) 

 

Sinds 2006 is elke 4 jaar aan de inwoners van 

Opsterlandse dorpen gevraagd hoe zij het wonen 

in hun dorp, straat/wijk, woning ervaren. Dit jaar 

vragen wij ook weer aan u hoe u het leven in uw 

dorp ervaart.  

 

Hiervoor is een vragenlijst gemaakt met onder 

andere vragen over uw woonsituatie, 

voorzieningen in uw dorp zoals onderwijs, sport en 

zorg en vragen over duurzaamheid en energie. Met 

deze informatie kan het dorpsbelang/plaatselijk 

belang hun visie voor uw dorp formuleren. 

 

Naast deze vragen zijn wij ook erg benieuwd of u 

wel eens contact heeft met de gemeente en hoe u 

dit ervaart. Daarom zijn aan het einde van de 

vragenlijst een aantal vragen over de 

gemeentelijke dienstverlening toegevoegd. Dit 

geeft ons meer informatie over hoe wij onze 

dienstverlening zo goed mogelijk kunnen 

vormgeven. 

 

Gemeente Opsterland heeft onderzoeksbureau 

Partoer (www.partoer.nl) gevraagd om dit 

onderzoek als onafhankelijke organisatie uit te 

voeren. 

 

 

Hoe kunt u de vragenlijst 

invullen? 

U kunt de vragenlijst digitaal 

invullen door naar de volgende 

link in uw internetbrowser te 

gaan www.partoer.nl/opsterland 

 

U kunt de vragenlijst invullen t/m 7 juni 2022. 

 

Maak kans op een waardebon 

De gemeente Opsterland verloot 10 waardebonnen 

ter waarde van 25 euro onder de deelnemers van 

de Dorpsspiegels. U maakt kans op een waardebon 

door de vragenlijst in te vullen en aan het einde 

van de vragenlijst uw gegevens achter te laten. De 

gegevens die u achterlaat worden door Partoer 

losgehaald van de antwoorden die u heeft 

gegeven. Hierdoor kunnen Partoer en de gemeente 

niet zien wat uw antwoorden in de vragenlijst zijn. 

U vult de vragenlijst dus volledig anoniem in. 

 

Tot slot 

Wij danken u alvast hartelijk voor het invullen van 

de vragenlijst. Mocht u nog vragen of opmerkingen 

hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. 

Schiffart of mevr. Hiemstra via (0512) 386 222.

 

mailto:duofietsbakkeveen@gmail.com
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VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN 
 
Notulen ALV Plaatselijk Belang vergadering 

Dinsdag  5 april 2022, 20:00 uur bij Dundelle 

 

Aanwezig:  Jannie Tjassing, Nienke Okkema, Sylvia Andringa, Wychard Draaijer, 

Frans Mulder, Fokke Jan van Veen, Josien Meulenhoff en 24 leden  

      Notulen:  Josien Meulenhoff 

 

1 Opening 

De voorzitter, Jannie Tjassing, heet alle 

aanwezigen van harte welkom. In haar 

openingswoord geeft ze aan blij te zijn dat we 

weer een ALV kunnen houden. Via de maandelijkse 

bijdragen in de Slûswachter hebben we de 

afgelopen 2 jaar geprobeerd iedereen te 

informeren over de diverse lopende zaken maar 

dat we nu weer bij elkaar kunnen komen is heel 

fijn.  

 

2 Mededelingen 

• Er zijn afmeldingen binnengekomen van Jan 

van der Bij (gebiedscoördinator gemeente 

Opsterland) en Geert Louwes.  

 

3 Jaarverslag 2020-2021 

De voorzitter neemt de leden, aan de hand van 

een PowerPoint presentatie, mee door het 

jaarverslag van 2020 en 2021 en schetst de 

plannen voor 2022.  

 

Per 1 april 2022 heeft de vereniging Plaatselijk 

belang Bakkeveen 513 leden, over de afgelopen 

jaren zien we een licht dalende trend. 

• Bestuurssamenstelling 

In de afgelopen 2 jaar zijn, volgens rooster, 

Gejanna de Haan, Appie Dekker en Eppie Pera 

afgetreden. Het bestuur is aangevuld met 

Josien Meulenhoff (secretaris), Wychard 

Draaijer (penningmeester) en Sylvia Andringa 

(lid). De nieuwe bestuursleden stellen zich kort 

voor.  

• Commissies vallend onder Plaatselijk 

Belang 

In februari kon er weer een gezellige avond 

georganiseerd worden voor alle commissies die 

onder Plaatselijk Belang vallen. Behalve 

doornemen van de financiële stand van zaken 

is het belangrijkste doel van deze avond om 

elkaar bij te praten over de diverse 

activiteiten. De avond is traditioneel afgesloten 

met een gezellige maaltijd. 

• Gerealiseerde Projecten 

In de periode 2020-2021 is de renovatie van 3 

speeltuinen afgerond. Er is een nieuwe 

beheerder aangesteld voor Dundelle 

(Optisport), vertegenwoordigers van Plaatselijk 

Belang waren actief betrokken bij de 

procedure. Het fietspad aan de Slotsingel is 

vernieuwd en de bestrating van de 

Mjûmsterwei is vervangen; één van de 

aanwezigen geeft aan dat de nieuwe klinkers 

veel stiller zijn. 

 

• Lopende Projecten/Activiteiten 

 

Renovatie van de Brink: De plannen voor de 

renovatie van de Brink zijn in een 

vergevorderd stadium en verwachting is dat er 

in mei een inloopavond georganiseerd wordt 

waar vertegenwoordigers van de gemeente en 

Royal Haskoning de plannen zullen toelichten. 
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Nieuwbouw Aylvalân 

De aanwezige vertegenwoordiger van de 

Aylvalân commissie geeft aan dat hier 

beweging in lijkt te komen nu de Provincie 

aangegeven heeft dat we verder kunnen met 

de plannen. Kijkrichting is om in oktober dit 

jaar de plannen ter inzage te kunnen leggen. 

In het nieuwbouwplan zal ruimte zijn voor circa 

30 woningen. Hoe de verdeling over vrijstaand, 

2 onder 1 kap, rijtjeswoningen en “Small 

houses” gaat worden is nog niet bekend. We 

willen belangstellenden uit Bakkeveen en 

omgeving graag de kans geven om in het 

nieuwplan te komen wonen maar vanuit 

overheid zijn we verplicht uitgifte van de 

kavels/woningen openbaar te maken. 

 

Vernieuwen fietspaden Noordkant 

Duerswâldmerwei 

Zoals de plannen nu zijn zal deze winter 

begonnen worden met de vernieuwing van de 

fietspaden. Voor vernieuwing van de 

fietspaden aan de zuidkant moet eerst geld 

beschikbaar komen.  

 

4 Verslag van de kascommissie en benoeming  

   nieuw lid 

Als aanwezig lid van de kascommissie meldt 

Berend Overwijk dat hij samen met Petra de 

Jong de boekhouding over 2021 heeft 

gecontroleerd. De kascommissieleden hebben 

geen onregelmatigheden gevonden en het 

bestuur kan de penningmeester, Wychard 

Draaijer, decharge verlenen. 

Na 2 controles uitgevoerd te hebben treedt 

Petra de Jong af als kascommissie lid. In de 

vergadering stelt Jappie van der Meulen zich 

beschikbaar als nieuw lid en samen met Berend 

Overwijk vormt hij de nieuwe kascommissie. 

 

5 Financieel verslag 2021 door de 

    penningmeester, Wychard Draaijer. 

De penningmeester geeft een toelichting op de 

financiën.  

De vergadering gaat akkoord met dit verslag 

waarna aan de penningmeester en het bestuur 

decharge wordt verleend. 

 

6 Begroting 2022 

    Deze wordt goedgekeurd door de ALV.  

 

7  Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Jannie Tjassing 

Aftredend en herkiesbaar: Frans Mulder en 

Fokke Jan van Veen  

 

De secretaris bedankt Jannie voor haar enorme 

inzet en de energie waarmee zij de afgelopen 6 

jaar de voorzittersrol heeft uitgevoerd en de 

contacten die zij met vele externe partijen (met 

name de gemeente) heeft onderhouden!  

 

Het bestuur stelt 1 nieuwe kandidaat voor: 

Rommy Schaafsma 

Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering 

gaat akkoord met aanstelling van Rommy 

Schaafsma als nieuw bestuurslid.  

 

8 Rondvraag en sluiting 

Een van de aanwezigen vraagt of er 

verplaatsbare bloembakken bij fiets/voetpad 

ingang van het plein bij Dundelle geplaatst 

kunnen worden om te voorkomen dat auto’s via 

dit pad terrein op gaan. Dit staat niet in de 

planning, als er veel “misbruik” gemaakt wordt 

van deze ingang is het een overweging 

gemeente te vragen naar een oplossing.   

 

Pauze 

 

Na de pauze zijn de aanwezigen na een “actieve” 

introductie door Nienke aan de slag gegaan met de 

Dorpsvisie. In verschillende groepen is een 5-tal, 

voor Bakkeveen relevante, thema’s te besproken. 

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

wandel- en ruiterpaden, (behoud) Gymzaal, 

Snelheidsbeperkingen invalswegen en Duurzaam 

Bakkeveen. 
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zomervakantie 
 

De praktijk is gesloten van 

 
Maandag 25 juli t/m vrijdag 12 augustus 2022 

 
 

Houd rekening met uw medicatievoorraad. 
 

Herhaalmedicatie graag voor 4 juli bestellen. 

 
Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: 

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

 

     Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen.   
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Nieuw bij ons in het dorp  
 

Hoe gaat het met jullie?  
 

Brandon en Ksusha zijn bereid gevonden om 

wat over zichzelf en over de oorlog in de 

Oekraïne te vertellen. Ksusha is geboren in het 

midden van de Oekraïne, haar ouders en zus en 

oma wonen nog in Oekraïne. Hiermee is 

dagelijks contact via de telefoon of het internet. 

Het is intens, de ervaringen worden 

uitgewisseld, ze wil op geen enkele manier haar 

familie in gevaar brengen daarom is de 

informatie over haar familie algemeen. (voor dit 

artikel wil ze wel haar verhaal doen). 

Nu wil zij er over vertellen, ze kan het 

emotioneel aan. Het contrast kan niet groter, wij 

hier net in een eigen huisje met een zoon van 3 

maanden met allebei werk en de familie midden 

in een oorlogsgebied. 

 

Het liefst zouden beiden willen dat moeder en 

dochter/zus naar Nederland zouden komen en 

zolang bij hen zouden intrekken, er is ruimte 

voor in het huis. De familie kan echter het 

ouderlijk huis niet in de steek laten, het is er nu 

relatief rustig. 

Brandon vertelt kalm te zijn onder de situatie. 

Hij zegt dat hij en zijn vriendin het laatst in de 

Oekraïne waren net voordat de Corona allerlei 

beperkingen met zich meebracht. Beiden zijn 

geschrokken van de inval en erdoor verrast. Ze 

dachten dat Poetin vooral blufte. Ksusha vertelt 

dat ze Zelenski de beste president van haar land 

vindt tot nu toe. Ze heeft als jonge studente al 

geprotesteerd in 2014 voor meer vrijheid in haar 

land. Samen hopen ze dat de oorlog zal eindigen 

met een overwinning voor Oekraïne, de steun uit 

het Westen is groot en de boycot werkt. 

 

Hoe ging het vanaf februari 

In februari was er paniek bij mijn familie. Ze 

wisten niet wat er ging gebeuren. Iedereen ging 

hamsteren. Daarna vormden mannen een 

gewapende groep die waakte over de veiligheid. 

Ook de vader van Ksusha, (was thuis van het werk 

in Polen en kon niet terug) heeft dienstplicht, 

waardoor hij het land niet mag verlaten. Het 

luchtalarm gaat nu elke dag nog en dan gaat  
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iedereen in de schuilkelder. Er is wel telefoon en 

het internet werkt. De wegen zijn nog redelijk 

begaanbaar. Wel zijn er wegblokkades en 

controles. De familie maakt het goed en de eerste 

levensbehoeftes zijn aanwezig. De familie zou in 

de zomer in Nederland op vakantie komen, iets 

wat nu niet kan. Er is een treinstation en de trein 

rijdt. Zoals de situatie nu is wacht de familie de 

situatie af. 

 

Brandon en Ksusha wonen een half jaar zelfstandig 

op de Greate Kamp. Daarvoor woonden ze samen 

vanaf 2016 bij de ouders van Brandon aan de 

Ecofeen. Ze hebben een ruime tussenwoning 

kunnen kopen met achter een tuin. 

Ze hebben samen een 3 maanden oude zoon Evan 

die heerlijk in de kamer ligt te slapen terwijl wij 

het gesprek voeren. 

 

Brandon is 29 jaar en de helft van een tweeling 

(broer woont in Drachten). Ze waren de jongsten 

in het gezin met 3 zussen en 1 broer. (zus en 

oudste broer wonen ook in Bakkeveen net als zijn 

ouders). Hij is in Velsen geboren en in 2001 in 

Bakkeveen komen wonen. De Oarin was de 

basisschool van Brandon waarna hij doorleerde tot 

op het HBO en nu productieleider is bij de FANO in 

Oosterwolde waar hij full time werkt. 

 

Ksusha is 27 jaar en werkt op Nieuw Allardsoog 3 

dagen. Ze voert daar allerlei taken uit. Ze is 

midden in haar land geboren en groeide op in een 

dorp. Het is daar heuvelig en er is veel akkerbouw 

en de grond is er vruchtbaar (de streek van de 

zonnebloemen en de tarwe). “We hadden een huis 

met er omheen een enorm stuk grond waar alle 

groente werd verbouwd. Onze tuin lag aan die van 

oma (70 jaar) die er ook woonde. Vader werkt in 

de bouw in Polen en reist met de auto of de trein 

op en neer. Moeder werkt in een bouwwinkel 

(soort Praxis). Ze zijn 46 en 49 jaar. Contacten 

zijn goed onderling”. 

Zus is 14 jaar, erg creatief en kan goed tekenen. 

Ze heeft een heel ander karakter dan ik zegt 

Ksusha lachend. 

 

 

 

Hoe hebben ze elkaar leren kennen 

Ksusha wilde goed Engels leren en zocht op het 

internet een correspondentievriend of -vriendin. 

Dit speelde in 2015. Brandon vond haar via het 

internet en uit het contact vloeiden ontmoetingen. 

In 2016 krijgt Ksusha een visum voor een jaar om 

naar Nederland te komen. Ze krijgt hierna een 

verblijfsvergunning voor 5 jaar die dan weer wordt 

getoetst. Ksusha verstaat nu goed Nederlands en 

spreekt het goed. Het Engels is ook een taal die 

beiden gebruiken wanneer het in het Nederlands 

niet lukt. 

 

Ksusha spreekt Engels, Oekraïens en Russisch en 

Nederlands. Ze is een ondernemende vrouw die 

voor de liefde naar Nederland is gekomen. 

Behalve haar collega’s en wat mensen uit het dorp 

heeft Ksusha in Harlingen een Oekraïense vriendin. 

Ze hoopt snel in contact te komen met meer 

mensen van haar leeftijd. Natuurlijk is er de zus 

van Brandon met een kleine in de buurt. 

 

Muziek: Beiden houden van rockmuziek. 

Eten: Ksusha vindt zuurkool heerlijk, samen 

vinden ze spruitjes en koude aardappelsalade 

lekker. Brandon vindt een heerlijke gehaktbal ook 

heerlijk. 

 

Sport: via de Bloeizone Bakkeveen is een 

fitheidstest gedaan en een beetje meer sporten 

werd aanbevolen. Brandon heeft bij de plaatselijke 

FC nog een carrière nagejaagd maar een blessure 

heeft hem teruggeworpen. Ksusha heeft de fitness 

gezeten. 

 

Bedankt voor jullie bijdrage, moedig om erover te 

vertellen, zo kunnen de mensen van de 

Slûswachter jullie verhaal lezen en meeleven. 

 

J.N. (8 mei 2022) 

 

PS 

Geert Louwes heeft mij aangesproken dat ik zijn 

naam goed moet schrijven wanneer ik hem opvoer 

in een verslag. 

Dus niet “Geert Louwers” maar “Geert Louwes”. 
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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 

 

 

Hebt u morgen goed geregeld? 

Vaak schuiven we het juridisch en fiscaal op orde 

maken van de toekomst vooruit. Maar het kan zo 

maar dat niet overmorgen, maar morgen al goed 

geregeld had moeten zijn. Omdat je ernstig ziek 

wordt of onverwacht komt te overlijden. Daarom 

aan u de vraag: hebt u morgen al goed 

geregeld? Voor de mensen die morgen nog niet 

hebben geregeld, hebben wij een heel concreet 

middel om daarmee te helpen. Het voor-morgen-

plan. 

 

wat er morgen kan gebeuren 

Het is misschien nodig dat iemand anders 

beslissingen voor u neemt. Omdat u het zelf niet 

meer kunt. Als u ineens wegvalt, wilt u dat uw 

dierbaren zich geen zorgen hoeven te maken. U 

wilt vast ook niet dat uw familie problemen met 

belastingen krijgt. En op conflicten over wat u 

gewild zou hebben, daar zit niemand op te 

wachten. Maar het kan ook zijn dat u wilt dat 

alvast anderen meedelen in uw vermogen. 

 

voor een gerust gevoel morgen 

Morgen wilt u een gerust gevoel. Wij kunnen u 

daarbij helpen, omdat wij erfrechtexperts zijn. Zeg 

maar: degenen die uw toekomst juridisch en fiscaal 

op orde brengen. Ons kantoor is aangesloten bij 

Netwerk Notarissen, een organisatie van 150 

kantoren over heel Nederland. Wij hebben samen 

het voor-morgen-plan ontwikkeld. Dit is een 

concreet middel om mensen te helpen om alles 

voor morgen te regelen. 

 

wat u met het voor-morgen-plan krijgt 

U krijgt inzicht in wat u nog moet regelen voor een 

zorgeloze morgen. Dat begint met een scan van uw 

juridische documenten. We geven u inzicht of er in 

uw situatie mogelijkheden zijn om belasting te 

besparen. U krijgt een persoonlijk advies over 

schenken en nalaten. Wij maken dit inzichtelijk in 

een persoonlijk stappenplan om bij uw eigen 

zorgeloze morgen te komen.  

 

zo werken wij 

U krijgt van ons heldere en duidelijke regelingen, in 

begrijpelijke taal. Zodat het niet alleen voor u, 

maar ook straks voor uw nabestaanden klip-en-

klaar is hoe u het heeft geregeld. Alles is natuurlijk 

juridisch goed doortimmerd. U kunt alles bij een 

expert op ons kantoor regelen. Onze expert geeft u 

praktische en betrouwbare tips. En is op de hoogte 

van de laatste juridische, fiscale en financiële 

mogelijkheden. 

 

zo kunt u starten 

Op onze website kunt u meer lezen over het voor-

morgen-plan. U vraagt de scan aan via 

info@bvwnotarissen.nl. U ontvangt dan van ons 

een intakeformulier. Als wij van u het ingevulde 

intakeformulier hebben ontvangen, gaan wij voor u 

aan de slag. Daarna krijgt u een scan per e-mail of 

per post thuisgestuurd. Deze scan kost € 60 (incl. 

BTW). U zit dan verder nog nergens aan vast; na 

de scan kunt u beslissen of u een gesprek wilt met 

onze expert om een voor-morgen-plan te laten 

maken. 

 

Breuker Vellinga Wiersma Netwerk Notarissen biedt 

het voor-morgen-plan aan. Met het voor-morgen-

plan regelt u met een paar stappen een zorgeloze 

morgen. U bent van harte welkom. 
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Mono-mestvergister in Siegerswoude  

haalt energie uit koeien 
 

Rusland, dat een oorlog is begonnen in buurland 

Oekraïne, is nog steeds de grootste leverancier van 

gas in Europa. Na sancties wil Nederland niet 

langer afhankelijk zijn van Russisch gas en moeten 

er nieuwe methoden worden ingezet om 

huishoudens en bedrijven van energie te voorzien. 

In Siegerswoude leveren de broers Luuk en Thijs 

Janssen na de komst van hun mono-mestvergister 

energie - stroom en warmte - door hun veestapel. 

Op boerenerven worden steeds meer 

mestvergisters geïnstalleerd. Mest is hier altijd 

voorradig en is daarom praktischer dan wind- en 

zonne-energie. 

 

Mest van dieren 

De mono-mestvergister heeft de toekomst. De 

koeienmest van het melkveebedrijf van Janssen 

wordt nu gebruikt om elektriciteit en warmte op te 

wekken, maar na aanpassing van hun 

vergistingsinstallatie kan er ook groen gas worden 

geproduceerd waarmee gebouwen kunnen worden 

verwarmd. Daarmee zou de maatschap Janssen 

een volgende stap kunnen zetten.  

 

Luuk en Thijs Janssen vinden dat boeren een 

steeds belangrijkere rol spelen in de voorziening 

van energiebehoeften. Het leveren van groen gas 

zien ze als een mogelijkheid.  “Dat zouden we aan 

het gasnetwerk kunnen leveren dat de gebruikers 

kan bedienen. Nederland neemt nu zes miljard 

kuub gas per jaar af van de Russen. Door alle 

potentiële mogelijkheden van vergistingsinstallaties 

te benutten zou er in ons land twee miljard kuub 

groen gas kunnen worden geproduceerd. Daarmee 

zou je al een grote stap kunnen maken. Hiervoor 

 
Luuk en Thijs Janssen 

 

kun je mest van koeien gebruiken, maar ook mest 

van andere dieren zoals varkens en geiten.”  

 

De verwerking van de mest in de 

vergistingsinstallatie is milieuvriendelijk. "Vergiste 

mest is beter opneembaar in de bodem dan 

dierlijke mest”. Ideaal dus om weilanden en akkers 

te bemesten. 
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Stroom leveren aan huishoudens 

De agrarische sector staat onder druk nu 

boerenbedrijven volgens de overheid moeten 

worden uitgekocht, maar Luuk en Thijs Janssen 

vinden dat er ook mondiaal een andere 

denkrichting nodig is, zeker nu de graanschuur in 

Oekraïne wordt bedreigd en het gebrek aan 

voedsel wereldwijd voor hongersnood kan 

zorgen.  “Als we willen blijven leven en eten 

hebben we de boeren hard nodig.” Dat geldt ook 

voor energie. “Vergistingsinstallatie kun je ook op 

kleinere bedrijven aanbrengen, met zeventig 

koeien is het al te realiseren.” Er staan al veertig 

mono-mestvergisters in ons land. Ze bieden ook 

een oplossing voor het stikstofprobleem. 

 

Luuk en Thijs namen het melkveebedrijf over van 

hun ouders. Thijs woont naast het bedrijf en Luuk 

in De Wilp. Hun melkveehouderij aan de 

Middenwei in Siegerswoude heeft grote stallen 

met 450 koeien. “We leveren de melk aan 

FrieslandCampina. Een paar jaar geleden is ons 

bedrijf gemoderniseerd en is er een mono-

mestvergister gebouwd die energie uit mest levert. 

Het technische proces zorgt ervoor dat stroom en 

warmte wordt gewonnen van biogas. Onze 

mestvergister levert aan 225 huishoudens stroom, 

dat wordt toegevoegd aan het net. Twee koeien 

produceren voldoende mest voor de elektriciteit 

van één huishouden. De gewonnen warmte 

gebruiken we vooral voor ons eigen bedrijf”. 

 

Minder kunstmest 

De mono-mestvergister biedt talloze voordelen en 

is niet belastend voor het milieu legt Luuk Janssen 

uit. “Er is minder uitstoot van methaan en 

ammoniak, dus ook van stikstof. De verwerking 

van de mest heeft geen geuroverlast voor de 

omgeving tot gevolg en er zijn geen 

transportbewegingen om de mest te vervoeren. 

Ook is er minder kunstmest nodig. We willen in de 

toekomst groene kunstmest maken en wachten op 

goedkeuring van de landelijke overheid en de 

Europese Commissie.” Groene kunstmest is een 

goed en milieuvriendelijk alternatief voor de dure 

kunstmest van nu. 

 

Luuk en Thijs Janssen vinden dat hun mono-

mestvergister een prima investering is geweest. 

“Bovendien krijgen we SDE-subsidie, de hoogte 

daarvan is afhankelijk van de stroomprijs.” Luuk en 

Thijs verwachten dat het aantal mestvergisters de 

komende jaren zal toenemen. “De gemeente 

Opsterland heeft hierin ook interesse. 

Gemeenteraadsleden zullen ons bedrijf bezoeken 

om te verkennen wat de mogelijkheden zijn”.  

 

Jelle Jeensma 

Redacteur Pompeblêd Frieschepalen/Siegerswoude
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Doe mee met tai chi op De Slotplaats 
 

Langzaam bewegen, met volledige aandacht, dat is tai chi. Het ziet er niet alleen prachtig uit, 

het is ook heel fijn en gezond om te doen. Deze zomer 

kun je op landgoed De Slotplaats kennismaken met deze 

Chinese manier van bewegen. 

 

Vloeiend en synchroon bewegen 

Heb je wel eens een groep mensen gezien die in 

slow motion, heel mooi synchroon en vloeiend 

beweegt? Grote kans dat het tai chi was. Het lijkt 

een ingewikkelde dans, maar de bewegingen van 

tai chi zijn geen dansbewegingen. Van oorsprong 

komt tai chi uit de vechtsport, maar vandaag de 

dag wordt het overal ter wereld beoefend omdat 

het goed is voor je gezondheid, fysiek en mentaal. 

 

Een leuke ochtend uit 

Tai chi is een van die dingen die veel mensen 

tenminste één keer gedaan willen hebben. Dat kan 

deze zomer dus op De Slotplaats. De lessen 

worden gegeven in juni en september elke zondag 

en in juli en augustus elke woensdag. Altijd van 

10.00-11.15 uur. In die tijd leer je een stukje tai 

chi en krijg je een goede indruk van wat het 

inhoudt. Na afloop kun je op het terras genieten 

van een heerlijk kopje koffie of thee en iets lekkers 

uit de keuken. Dat belooft een leuke ochtend uit te 

worden. Wil je vaker meedoen, dan kun je een 

strippenkaart kopen van vijf lessen, die de hele 

zomer geldig is. 

 
Ook voor ervaren tai chi beoefenaren 

Heb je ervaring met tai chi, dan is het ook zeker de 

moeite waard om mee te doen, want in de les 

wordt rekening gehouden met verschillende 

niveaus. En omdat er veel verschillende tai chi 

stijlen en vormen zijn, is het goed mogelijk dat je 

nu kunt kennismaken met een vorm die je niet 

kent. Op De Slotplaats doen we bewegingen uit de 

tai chi 24-vorm. 

 

Lichaam en geest tot rust 

Een van de mooie dingen van tai chi is, dat het je 

tot rust brengt. Het leven in onze maatschappij is 

druk en gehaast. We willen steeds meer in steeds 

minder tijd, waardoor we nauwelijks nog aandacht 

hebben voor wat we aan het doen zijn. Dat leidt bij 

steeds meer mensen tot stress, ontevredenheid, en 

soms zelfs 

depressie. 

Tai chi 

leert je 

om je te 

focussen. 

Alleen dat 

al brengt 

rust in je hoofd. En het leren bewegen vanuit 

ontspanning vermindert de stress in je lichaam. 

 

Zuinig omgaan met je lichaam 

Een ander aspect van tai chi is dat je leert om je 

lichaam goed te gebruiken. Je krijgt daardoor 

minder slijtage en je verspilt minder energie. Veel 

mensen bewegen op een manier die op de lange 

termijn gewrichten en wervels kan beschadigen. 

Dat wil je natuurlijk liever niet. Of ze spannen 

spieren onnodig aan en krijgen daardoor pijn in 

hun schouders en nek. Dat is erg vermoeiend. Tai 

chi leert je zuinig om te gaan met je lichaam. 

   

Ervaren instructrice 

De tai chi lessen op De Slotplaats worden gegeven 

door Rieky Takken uit Siegerswoude. Zij heeft ruim 

20 jaar ervaring in tai chi en volgde lessen bij de 

meervoudig Chinees kampioene Quiping Lin. In 

2009 kreeg ze toestemming van Quiping Lin om 

zelf les te gaan geven in de 24-vorm. Daarna 

behaalde ze aan het Oriental College haar 

certificaat als instructeur in de Wudang tai chi 13-

vorm bij de Nederlands / daoistisch monnik You Li 

Ou. Tegenwoordig heeft zij haar eigen school Dyn 

Dao, waarmee ze les geeft in tai chi, yin yoga, 

Wudang fitness en meditatie, op verschillende 

locaties in Friesland. 

 

Maak kennis met tai chi 

Reserveer een arrangement voor een enkele les 

met na afloop koffie/thee en wat lekkers. Kosten 

€22,50. Meld je aan via de website 

www.deslotplaatsbakkeveen.nl of bel 

06-22201770. 

 

Koop een strippenkaart voor 5 tai chi 

lessen op De Slotplaats. De kaart is geldig 

van 5 juni t/m 25 september. Kosten € 60,--. Meld 

je aan via mailadres riekytakken@dyndao.nl of 

bel 

06-29323108. 

 

De Slotplaats, Foarwurker Wei 3, Bakkeveen 

Meer informatie: www.dyndao.nl , 

riekytakken@dyndao.nl, 06-29323108 
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Woningnood uiteindelijk opgelost? 
 

De voorbereidingen van ons openluchtspel  

 

Ik arriveer/ Ik kom oan  
 

zijn in volle gang.  

 

De repetities op de locatie bij Nieuw Allardoog 

verlopen naar wens en de Tiny Houses zijn in 

bestelling dus wij hopen dat ze tijdig worden 

geleverd; wat in deze tijd niet een 

vanzelfsprekendheid is. Annemarie is vol goede 

moed en hoopt dat de familie Varga hier een mooi 

bestaan op kan bouwen in Bakkeveen.  

 

Burgemeester Veenstra 

bekijkt alles met 

argusogen en hoopt dat 

de komst van de familie 

Varga geen onrust 

brengt in Bakkeveen. 

 

Onze speciale 

verslaggever heeft de 

hand weten te leggen op 

een deel van de 

bouwtekening en is zeer 

onder de indruk van het 

ontwerp van het Tiny 

house. Hij kan iedereen 

aanraden om in het weekend van 1 t/m 3 juli 

2022 een kijkje te komen nemen bij de 

presentatie van het Tiny House project.  

 

Reserveren voor de presentatie is zeker gewenst.  

Dit kan heel eenvoudig via de volgende link:  

 

www.bakkeveen.nl/iepenloft 
 

Hier een deel van de tekening die onze 

verslaggever heeft bemachtigd. 

 

 

http://www.bakkeveen.nl/iepenloft
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Kaatsen ??  Jazeker !! 

 

Kaatsen is een buitensport en kan zonder 

belemmeringen worden beoefend. 

 

➢ Elke dinsdagavond in Drachten op de 

sportvelden aan de Sportlaan bij “kv Drachten” 

➢ Elke woensdagavond in Ureterp op sportveld de 

“Griene Greide” bij “kv op it fuottenein” 

➢ Elke maand is er een toernooi met omliggende 

dorpen / kaatsverenigingen. 

 

Wilt u meedoen / 

kijken / oefenen / 

een clinic ? 

 

Informatie bij 

Tjipke Okkema 

(tel. 0627518386) 
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Vrouwen van Nu 

 
Wat in het vat verzuurd niet, dat stond 

op de uitnodiging. 
 

Op 13 mei 2022 gingen we er dan eindelijk een 

feestelijke dag van maken. Het was natuurlijk de 

bedoeling dat dat zou gebeuren in december 2020 

voor ons 75 jarig bestaan, maar door de 

Corona ging dat niet door en ook niet in 2021. 

 

13 mei om 9.00 uur stond bij Dúndelle de bus voor 

ons klaar.  

 

 

 
 

De dames werd gevraagd om de corsage die Lia 

Balm heeft gemaakt en die we hebben gekregen in 

een kerstattentie, om die vandaag te dragen. De 

bus bracht ons naar Drachten, waar we in de haven 

de Harmonie zagen liggen die de hele dag voor ons 

was gereserveerd. 

 

 

 
 

Natuurlijk hebben we eerst koffie/thee gehad met 

gebak. We hebben veel met elkaar gepraat en 

gelachen. 

 

Er waren bijna 50 vrouwen aan boord, de boot zag 

er prachtig uit, mooie bloemen in de vazen dat 

maakte het extra feestelijk. 

 

Om half 1 kregen we Friese lunch, er was soep, 

suikerbrood, krentenbrood, broodjes, gewoon 

brood en vele soorten beleg en drie salades. 

Sapjes, karnemelk en melk. Een lekker kroketje op 

brood. Al met al het was een prima lunch. 

 

Na de lunch zijn een groot aantal vrouwen in 

Grouw van boord gegaan om daar even rond te 

kijken daar kregen ze een uur de tijd voor, want er 

stond natuurlijk nog iets op het programma. 

 

Toen iedereen weer aan boord was en we weer 

verder gingen varen, werden de dames verrast 

door een quizmaster, gekleed in schort een vrolijk 

gehaakt vest en een roze pruik op met een Dame 

Edna zonnebril kregen de vrouwen allemaal 25 

vragen voorgeschoteld, als je afkeek en voor ging 

zeggen kwam de quizmaster met een 

vliegenmepper om je af te straffen, gelukkig 

hoefde ze dat niet zo vaak te gebruiken.  

 

Sommige vragen waren zeker niet gemakkelijk, er 

waren drie toppers. Eja Oepkes, Ine Jansen en de 

beste was Sieta Modderman. Ze werden beloond 

met een medaille en een lekker attentie. 

 

Na deze hoofdbrekers was het weer tijd voor een 

hapje en een drankje, de inkopen werden 

goedgekeurd die de dames hadden gekocht in 

Grouw. 

 

Het was een prachtige dag, droog niet zo warm 

maar ik mag wel spreken voor alle vrouwen het 

was een geweldige dag en hebben ervan genoten. 

Zeker ook dankzij de geweldige mensen van de 

Harmonie, die hebben zeker bijgedragen aan de 

feestvreugde. 

 

Maar aan alles komt een eind. We zijn terug in 

Drachten en stappen in de bus die ons weer naar 

Bakkeveen brengt. 

 

Ik zet er nog geen foto’s bij want de vrouwen 

krijgen deze op onze koffieochtend pas te zien, 

daarna plaats ik wel een aantal foto’s op de site en 

in de Slûswachter. 

 

Rest ons nog te zeggen, we wensen iedereen een 

prettige vakantie en zien jullie graag weer op 

woensdag 7 september 10.00 uur in Dúndelle. 

 

Namens het bestuur Vrouwen van Nu Bakkeveen 

 

Truus Witteveen 
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Wist u dat Bakkeveen al meer dan 15 jaar een 

bridgeclub heeft? 

Wij zijn een gezellige club en spelen op 

recreatief niveau. Op dit  

moment hebben wij 26 leden. In april was 

onze laatste club avond. 

 

Ons nieuwe seizoen begint weer in 

september. De eerste avond is op 

woensdag 7 september in de Dúnhoeke. Wij 

spelen één keer in de 

veertien dagen. 

 

 

Kunt u bridgen en heeft u 

belangstelling om (een 

keer) mee te spelen, 

neem dan contact op met 

Lucas Olthof, tel 06 

52795440. 
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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 

 

De vakantie komt eraan en dat betekent veel 

toeristen die zich wandelend, fietsend en 

kamperend door en in Bakkeveen bewegen. 

Bakkeveen blijft het dorp om te wandelen en te 

fietsen en dat zien we hier iedere dag. Dat willen 

we blijven bevorderen, ook voor de eigen 

inwoners. Vooral in onze bloeizone maar ook door 

de verenigingen wordt hier veel aan gedaan. 

 

Dat dit ook in Friesland weerklank vindt blijkt uit 

de keuze van Arcadia, Karavaan naar de toekomst. 

Arcadia heeft Bakkeveen uitgekozen als een van de 

acht dorpen die extra aandacht verdienen op het 

gebied van vitaliteit en duurzaamheid. Dit betekent 

dat: 

Foppe de Haan op 2 juli naar 

Bakkeveen komt om een verhaal te 

houden over vitaliteit in het 

algemeen en de rol van 

verenigingen hierin. 
Over het programma van die dag staat hieronder 

meer. Zie verder bij 

www.akaravaanneidetakomst.frl. 

 

De gewone activiteiten gaan door en we maken 

binnenkort het programma voor het najaar. 

 

Wandelen op dinsdagmorgen 9.30u.  

Iedere dinsdag staan twee begeleiders klaar om 

mensen die een wandeling van een uurtje willen 

maken, te vergezellen. Het kost niets! Als u na 

afloop een kopje koffie wil drinken kan dat bij 

Dundelle waar de wandeling ook start. 

 

Filmhuis Bakkeveen 

Het filmhuis zit in de zomerstop maar …….. Bij 

mooi weer plannen we weer een buitenfilm op het 

zwembadterrein. Mensen die op de mailinglist 

staan krijgen hier kort tevoren bericht met ook de 

bijzonderheden. Heeft u interesse? Zorg dan dat u 

op de mailinglist komt. 

Kijk op www.bakkeveen.nl/filmhuis voor meer 

informatie. 

 

Dorpstuin 

De dorpstuin onderhoudt samen met inwoners een 

aantal eigen aangeplante gemeenteborders. Meer 

hierover bij de dorpstuin. 

 

(H)eerlijk eten  

Enkele groepjes zijn alweer opgestart. (H)eerlijk 

eten kan ook in de vakantiemaanden doorgaan. 

Wat betekent het ?  

Twee of drie mensen nodigen enkele andere 

inwoners uit, liefst mensen die je niet zo goed 

kent, om samen bij iemand in de huiskamer of 

buiten te eten. Twee of drie mensen koken en de 

kosten worden gezamenlijk gedragen: €8,-- p.p. 

Wat overblijft gaat in een potje voor een 

gezamenlijke activiteit. Iedereen kan dit 

opstarten!!  

 

Energiewijs Bakkeveen 

De dorpscoöperatie heeft het zonnedak op het 

bedrijf van Veenstra gerealiseerd. Bericht hierover 

in het stuk van de dorpscoöperatie. 

 

Bloeizone Bakkeveen 

Bloeizone Bakkeveen voelt het als een stuk  

http://www.akaravaanneidetakomst.frl/
http://www.bakkeveen.nl/filmhuis
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waardering dat Arcadia, karavaan naar de 

toekomst, ook Bakkeveen heeft uitgekozen als plek 

van vernieuwing, vitaliteit en duurzaamheid. We 

werken hieraan mee met een groot aantal 

vrijwilligers. Bij de invulling voor 2 juli wordt ook 

huisarts Jon Brouwers betrokken die in de middag 

een lezing zal geven over leefstijl.  

 

Daarnaast zullen de verschillende activiteiten van 

de bloeizone belicht worden via informatietafels in 

de zaal. Het programma ligt nog niet helemaal 

vast. Plan is met een clinic walking football ook 

het bewegen te bevorderen. We zoeken mannen 

en vrouwen die hier zin in hebben. Foppe de Haan 

zal hier een rol bij spelen! De voetbalclub heeft al 

medewerking toegezegd en we kijken of er 

voldoende belangstelling is om walking football in 

Bakkeveen te starten.  

Geef je snel op: 06-21815416 (Annemarie 

Bongers). Ook als je mee wilt helpen de clinic te 

organiseren, meld je dan bij de voetbal of bij 

Annemarie. 

‘s Morgens 2 juli om 10.00u vertrekt de karavaan 

per fiets vanuit Bakkeveen naar Wijnjewoude via 

Frisian Motors. In Wijnjewoude zijn we te gast bij 

de energiecoöperatie met als afsluiting een lunch 

in het dorpshuis. Vandaar vertrek naar Bakkeveen 

waar de stoet langs de borders van de dorpstuin 

wordt geleid naar Dundelle waar huisarts en Foppe 

de Haan hun verhaal houden. De vlooienmarkt is 

dan alweer verdwenen. Na het Walking Football 

kun je je inschrijven voor een bloeizone diner op 

Nieuw Allardsoog waar om 20.30u  Nij Begin een 

openluchtvoorstelling geeft in het oude theater in 

het bos.: Ik arriveer. Zie 

www.bakkeveen.nl/iepenloft. 

 

Bloeizone Bakkeveen heeft ook samen met de 

dorpstuin op de crea- & smulmarkt gestaan en dat 

heeft weer veel gesprekken opgeleverd. Daarnaast 

zijn heel wat mensen met gratis plantjes naar huis 

gegaan. We werken aan vergroening! 

 

De fittesten staan weer voor november in de 

agenda en tegelijk wordt gewerkt aan het 

uitdragen van het fittestconcept naar andere 

dorpen. Dit is makkelijker geworden omdat 

bloeizone Bakkeveen samen met Sport Friesland 

een forse subsidie heeft gekregen voor apparatuur. 

Daardoor kunnen de kosten van de fittesten 

omlaag worden gebracht. 

 

De huiskamer 

Na twee  etentjes is duidelijk dat dit nieuwe 

project aan een wens van veel ouderen voldoet. 

Gezellig met elkaar betaalbaar eten in een 

gezellige omgeving. De initiatiefnemers van dit 

project hebben besloten ook in de maanden juli en 

augustus samen te eten in de huiskamer van de 

Mande.  

Informatie hierover in deze Slûswachter en op de 

website van Bakkeveen.  

 

Duofiets 

Bakkeveen beschikt over een duofiets die gratis te 

leen is bij De Scheperij aan de Mjumsterwei! 

 

Vrijwilligers 

Bloeizone Bakkeveen is er voor en door het dorp. 

Veel vrijwilligers zijn er al bij betrokken. Wilt u ook 

meedoen als vrijwilliger of heeft u een leuk idee of 

plan, neem ckontact op met bloeizone Bakkeveen. 

 

Emy Hoogenboom 

  

http://www.bakkeveen.nl/iepenloft
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Weer gezellig eten in “de huiskamer”  

 

Op woensdag 8 juni kan er weer gezellig worden 

gegeten in DE HUISKAMER van De Mande. 

• Welkom vanaf 17.00 uur 

• We eten om 17.30 uur 

Wat staat er deze keer op tafel? 

• Vooraf toast met chutney, verzorgd door De 

Huiskamer. 

• Hoofdgerecht is kip curry met rijst of noedels 

en rauwkost.  

• Uiteraard ook een nagerecht, allemaal gemaakt 

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 s.v.p. zo snel mogelijk bij 

➢ Petra de Jong  06 5267 7778  

dejongpeetje@gmail.com 

➢ Tet de Boer-Hooghiemstra  06 1528 0624  

boerhoog@hetnet.nl 

➢ Bauke Jeninga 06 3092 3333   

bjeninga@hotmail.com 

 

Problemen met vervoer?  Neem dan contact op met 

één van bovengenoemde commissieleden.  

 

De volgende huiskameretentjes zullen plaats 

vinden op 

• woensdag 13 juli – Groentesoep, gebakken 

aardappelen met gemengde groente, een 

gehaktbal en een toetje. 

• woensdag 10 augustus- Meloen met ham, 

pasta carbonara met rauwkost en een toetje. 

• DONDERDAG 8 september- Menu nog 

onbekend. 

 

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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Foppe de Haan en Walking Football 
 

Wanneer: Zaterdagmiddag 2 juli  15.30 uur 

  

Waar: Dúndelle en voetbalveld VVV Bakkeveen 

 

Wat: Foppe vertelt over vitaliteit (in Dúndelle) en fluit de wedstrijden om 16.00 uur 

(voetbalveld) 

 

Meedoen: Iedereen die het leuk vindt om te bewegen. Het motto van Foppe de Haan is: je 

bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te bewegen.  

 

Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te 

zijn. Wil je op 2 juli een spelletje meedoen? Individueel of met een (buurt)team aanmelden 

kan bij:  

• Joop Nieuwdam tel: 0516-541619, 

• Roel Hoekstra tel: 06-52383227 of  

• Annemarie Bongers tel: 06-21815416  

Ook dames kunnen meedoen. Gemengde teams bevorderen het voetbal en sfeer 

 

De 10 gouden spelregels van Walking Football zijn: 

1. Rennen 

Het rennen met en zonder bal is niet 

toegestaan. Rennen wordt bestraft met 

een indirecte vrije trap op de positie waar 

de speler is gaan rennen. 

2. Sliding  

Het maken van slidings is niet toegestaan. 

Een sliding wordt bestraft met een 

indirecte vrije trap op de positie waar de 

speler de sliding heeft ingezet. 

3. Intrap en indribbel 

Indien de bal de zijlijn of achterlijn is 

gepasseerd wordt de bal met de voet weer 

het spel ingebracht. Dit kan door in te 

trappen of in te dribbelen. De tegenpartij 

dient een afstand van minimaal drie meter 

in acht nemen. 

4. Aftrap 

Het spel begint door middel van een aftrap 

in het midden van het speelveld. 

5. Buitenspel   

Buitenspel is niet van toepassing op 

walking football. 

 

 

6. Bal boven heuphoogte 

De bal mag niet boven heuphoogte 

worden gespeeld. Een pass of schot boven 

heuphoogte wordt bestraft met een 

indirecte vrije trap op de positie waar de 

speler de bal heeft getrapt. 

7. Vrije trappen en hoekschoppen 

Een vrije trap is te allen tijde indirect. De 

tegenpartij dient een afstand van 

minimaal drie meter in acht nemen. 

Hoekschoppen worden genomen vanaf de 

hoekpunten door middel van een intrap of 

in dribbel. Ook de tegenstander moet 

minimaal drie meter afstand hebben van 

de bal. 

8. Keepers 

Er wordt zonder keepers gespeeld. 

9. Lichamelijk contact 

Lichamelijk contact is niet toegestaan. Een 

(schouder)duw of vasthouden wordt 

bestraft met een indirecte vrije trap op de 

positie waar de overtreding is begaan. 

10. Scoren   

Scoren vanaf eigen helft is niet 

toegestaan.  

  

Spelrichtlijnen 

Spelersaantal:  Een ploeg bestaat uit zes veldspelers. Men speelt zonder keeper. 

Wissels:   Teams mogen doorlopend wisselen.  

Leeftijd Walking football: Wij hanteren een minimale leeftijd van 55 jaar.  

Wedstrijdduur:  De duur van één wedstrijd is 1 x 15 minuten met kleine doelen. 

Spelersuitrusting: Lekker zittende (voetbal) kleding en voetbal- of sportschoenen. 
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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: 

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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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. 

 

We hebben al vele aanmeldingen… Wilt u ook 

met ons meevaren?  

Geef u dan snel op want VOL = VOL !! 

U kunt zich opgeven vóór 19 augustus bij:  

 

➢ Trienke Bijker tel. 0516 542074 of  

➢ Sietske v.d Wal tel. 0516 541784 

 

U bent van harte welkom!! 

 

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

Irma Weening 
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We gaan door!! 
 

Na ruim 2 jaar geduldig wachten, Corona weet je 

wel, konden we op zondag 15 mei eindelijk de 1e 

‘Muziek bij de Buren’ in Bakkeveen organiseren. 

 

We waren geïnspireerd door een verslag in de LC 

2½ jaar geleden over MbdB in Sneek, waar in 20 

huiskamers muzikale talenten optredens gaven. 

 

In Bakkeveen hebben we dat teruggebracht naar 5 

huiskamers en ook tuinen. Want het was prachtig 

weer. Met het ruisen van de wind en vogelgeluiden 

gaf dit wel een heel speciaal sfeertje. ’s-Ochtends 

de stoelen ed klaargezet en rond 12 uur kwamen 

de muzikanten om de apparatuur een plekje te 

geven en te soundchecken. En toen was het 13 

uur, we gaan los!! 

 

De toeschouwers konden tussen de optredens door 

te voet en op de fiets naar een volgend 

miniconcert gaan. Velen deden dat ook. Een 

enkeling moest het bij 1 of 2 bezoekjes laten, 

vanwege bv nog andere afspraken.  

 

Uit reacties hoorden we dat de mensen het heel 

fijn vonden niet gebonden te zijn aan een 

reservering maar zelf mochten bepalen waar ze 

heen gingen en naar hoeveel optredens en dat 

alles zo laagdrempelig was. Het evenement viel bij 

muzikanten, gastadressen en bezoekers heel erg in 

de smaak, zo vernamen we oa na afloop bij de 

afsluiting op het terras van de Brink. Hier werd nog 

druk nagepraat over dit geslaagde 

Huiskamerfestival. 

 

Zonder de financiële 

steun van Stichting 

Vlooienmarkt en het 

Dorpsbudget hadden 

we dit echter niet 

kunnen realiseren. Dus 

nogmaals hartelijk dank 

daarvoor! 

 

En nu, blijft het bij deze ene keer? 

Inmiddels hebben we geëvalueerd en al snel 

besloten, dat Muziek bij de Buren in Bakkeveen 

een vervolg krijgt. We gaan door!! 
 

Iedereen was zo enthousiast, dat we niet anders 

kunnen en ook niet willen. Ook als commissie 

hebben wij heel veel plezier beleefd aan het 

organiseren van dit muziekfeest. 

  

De volgende editie wordt georganiseerd op 

zondag 12 februari 2023.  

Dus een wintereditie. 

 

We beginnen dan een half uurtje later, nl om 

13.30. De rest blijft hetzelfde. 

 

In september komt er een oproep voor 

deelnemende muzikanten en speellocaties. 

 

Maar je kunt er natuurlijk nu al over nadenken of 

dit iets voor je is. 

 

Commissie ‘Muziek bij de Buren’ Bakkeveen. 
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Natoer Nijs 

 

Mei 2022 
 

Na een (te) lange periode van extreem droog weer 

nu toch weer wat nattigheid. Meteen pakt de 

natuur dit op. Vooral het groen reageert uitbundig. 

Ook de vogels en insecten zijn blij. Er is nu weer 

meer voedsel te krijgen. Ook de slakken komen in 

slagorde onze tuinen bezoeken…. 

In deze laatste voorjaarseditie een korte rondblik 

van opvallende zaken en meldingen in onze 

omgeving. 

 

Waarnemingen 
Vogels 
Op 24 mei ’s-avonds tijdens een kort fietstochtje 

hoorde ik een Nachtzwaluw ratelen bij het stuk 

nieuwe natuur achter de Stripe. Ook tijdens deze 

tocht een roepende Kwartel nabij het Koningsdiep 

t.h.v. het fietspad. De kwartel is niet vaak te zien. 

Let in velden en weilanden met hoog gras op deze 

soort: De roep is een stotterend “kwik-me-dit”. 

 

Langs het fietspad (Muzebiterspaed) onder Ureterp 

zongen op 23 mei liefst 4 Bosrietzangers en een 

Spotvogel. Laten er ook nog drie Grasmussen 

meezingen, en het orkest is compleet. Deze dichte 

bosjes met Sleedoorn, Meidoorn en Braam zijn 

zeer aantrekkelijk voor deze zangers. 

 

Koekoeken laten zich weer op meerdere plekken 

horen. Een Koekoek vloog op 23 mei over de 

Kleasterkamp al roepend (melding Mw. Dees en 

ondergetekende). 

 

Een fanatiek zingende Fluiter werd door 

meerderen gemeld langs het fietspad richting 

Bosmanege. Een foto was snel gemaakt. Gelukkig 

gaat het weer wat beter met deze soort in onze 

bossen. Vorig jaar was echt een dip. 

 
Fluiter 

 

De Grauwe Vliegenvanger (een onopvallende 

zanger) is weer op meerdere plekken gezien en 

gehoord. De zang stelt niets voor (een onopvallend 

stsriet, stsriet, lijkend op een jonge bedelende 

zangvogel) 
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Grauwe Vliegenvanger 

 

 
Gekraagde Roodstaart 

 

Een druk alarmerend paartje Gekraagde 

Roodstaart is aanwezig in het 

volkstuinencomplex. Een broedgeval lijkt duidelijk. 

(meerdere meldingen) 

 

Over de Duurswouderheide werd op 14 mei een 

Zeearend gespot (Martin Manson). Verder staan 

op de meldingssite enkele meldingen van 

overvliegende Rode- en Zwarte Wouwen. 

 

Het houdt niet over met onze zwaluwen. De 

Gierzwaluw heeft zich tot nu toe met slechts 

twee vogels boven ons dorp laten zien en de 

Huiszwaluw met maximaal zes… 

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen 

van vogels in onze contreien. 

 

Dagvlinders 
Landkaartjes (zomervorm) werden op meerdere 

plekken gezien. Ook de Distelvlinder is hier en daar 

weer present. 

 
Landkaartje 

 

Nachtvlinders 
Een prachtige Populierenpijlstaart trof ik aan op 

licht in mijn tuin. Een nog wat onbekend gebied 

voor de meesten van ons. Zie voor deze 

nachtvlinders o.a. onze natuursite met zeer 

verrassende en mooie foto’s. 
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Populierenpijlstaart 

 

Libellen 
De libellen en juffers zijn flink losgekomen. Ook 

hiervan veel meldingen en foto’s van deze mooie 

insecten. Opvallend zijn de Gevlekte 

Witsnuitlibel (Slotplaats) en de 

Maanwaterjuffer (Duurswouderheide). 

 
Gevlekte Witsnuitlibel 

 

Maanwaterjuffer 
 

 

Planten 
Slangenwortel groeit massaal voor de kolk in de 

vaart. Kennelijk verspreid door stromend water. 

Het is een vrij zeldzame plant. Voor een overzicht, 

zie weer onze site. De moeite waard… 

 

Tip: De waarnemingen kunnen online worden 

bekeken op de website: www.natuur-

bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan 

waarnemingen in Bakkeveen.  

 

Verder kunt u een kijkje nemen op 

www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op die site 

o.a. mededelingen en artikelen van onze 

vereniging.  

 

Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst 

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

  

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Geslaagde lente excursies 
foto‘s Martin en Helga Manson 

 

De lente excursies onder leiding van 

Koert Scholten zijn in de maand mei 

voortgezet: 3 mei reden we naar de Jan 

Durkspolder en 10 mei naar het 

Fochteloërveen. Twee zeer geslaagde 

excursies die veel belangstelling 

trokken.  

 

Jan Durkspolder 

De Jan Durkspolder is een ondergelopen 

polder en vormt een paradijs voor 

allerlei soorten foeragerende- en 

pleisterende vogels. Je loopt over 

graspaden tussen stille waterpartijen en 

in de uitgestrekte rietlanden hoor je de 

vogels die er leven.  

 

Nu, in de lente, en in de vallende avond, volop 

zingend. We zagen niet alleen de massa’s ganzen 

die er leven maar ook veel bijzondere soorten. Zo 

ook een Zwarte Ruiter tussen de ganzen! De 

zwarte ruiter is in prachtkleed de enige nagenoeg 

zwarte steltloper. Je zou hem buiten de baltstijd 

kunnen verwarren met een tureluur. Slanke 

steltloper met lange snavel en lange poten.  

  

Zwarte ruiter tussen de Grauwe Ganzen 

 

In het ondiepe water zagen we een Lepelaar, even 

verderop zat een groep Lepelaars in het rietland.  

 

 
Lepelaar 

 

Er was zoveel te zien en te horen! We hoorden 

onder andere de Snor (niet te missen: hij/zij snort 

echt, rrrrrrr….). De Boompieper zat in een boom, 

een vlucht Regenwulpen kwam overvliegen, de 

Grasmus, de Geelgors en het Puttertje zagen we 

zitten, ook hoog in een boom.   

  

 
Geelgors 

  

 
Puttertje 
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10 mei excursie Fochteloërveen 

Met een flinke groep vertrokken naar het 

Fochteloërveen. Eerst een wandeling gemaakt 

achter de boerderij van Natuurmonumenten. Een 

veelzijdig gebied met dichte bosschages, open 

grasland en een poeltje. Daar werden 

Roodborsttapuiten, Grasmussen en een 

overvliegende Lepelaar gezien. Helaas werd de 

Grauwe Klauwier niet waargenomen, die daar toch 

wel vaker was gezien. 

 

 
Roodborsttapuit 

 

Bij de volgende stop (andere P-plaats) en een 

andere wandeling zagen we enkele Kraanvogels. 

Het was echter wel heel ver weg en laag aan de 

horizon, helaas; voor veel mensen bleven ze 

achter de boomtoppen verscholen. Ook werd het 

Paapje waargenomen. 

 

Koert besteedt naast de vogels ook aandacht aan 

diverse planten die daar groeien, zoals 

Lavendelheide, éénarig Wollegras, Veenbes enz. 

Volgend jaar weer!  

 

Claartje Slofstra 

 

In het laatste licht liepen we terug naar de auto, 

de ondergaande zon maakte het terrein mysterieus 

en steeds mooier.  

  

 

 

 

 

 

  



36 

Nachtvlinders 
Lezing Siep Sinnema, (afbeeldingen Siep Sinnema) 

 

De ledenvergadering (2 mei) in Dúndelle was 

goed bezocht en dat was niet voor niks: na 

het huishoudelijk gedeelte vertelde Siep 

Sinnema over zijn studie van vlinders. Zijn 

jarenlange ervaring en zijn enthousiasme 

maakten dat het een boeiende avond was. De 

beelden die werden getoond waren 

buitengewoon mooi en openden een wondere 

wereld van rupsen en nachtvlinders waarvan 

mensen zich veelal niet bewust zijn. Alleen: 

soms een mot in huis, bah, maar verder 

hebben de meeste mensen geen idee.  

  

zuringspanner-Lythria cruentaria 

 

Sinnema legde het verschil uit tussen dagvlinders 

en nachtvlinders en toonde prachtige beelden om 

dit te verduidelijken. Een flink aantal nachtvlinders 

vliegt overdag, maar is door de voelsprieten toch 

te onderscheiden van de dagvlinders. Ook 

nachtvlinders hebben prachtige kleuren en 

vormen, in veel grotere veelheid van soorten als 

dagvlinders. Sinnema liet ons in zijn lezing 

ademloos genieten van al die prachtige 

nachtvlinders die Nederland rijk is. 

 

Er zijn 70 soorten dagvlinders, daarnaast maar 

liefst 2330 soorten nachtvlinders (verdeeld over 

micro en macro's). Siep liet zien hoe de 

nachtvlinders worden verdeeld in verschillende 

families, zoals de spanners, uilen, pijlstaarten etc. 

Van elk van de families werden vlinders en rupsen 

getoond. Ook liet hij voorbeelden zien van 

bijzondere families, zoals de wespvlinders, 

waarvan de vlinders bijna niet zijn te 

onderscheiden van wespen. Die vlinders krijg je 

nooit te zien, tenzij je ze gaat lokken met 

feromonen. Dat zijn de geuren die de vrouwtjes 

verspreiden om mannetjes te lokken en die 

tegenwoordig kunstmatig gemaakt kunnen 

worden.  

 

Siep is voorzitter van de Vlinderwerkgroep 

Friesland, een vereniging van zo’n 100 leden, die 

zich bezighoudt met de dag- en nachtvlinders in 

Friesland. Informatie over de werkgroep is te 

vinden op www.vlinderwerkgroepfriesland.nl. 

Iedereen weet ondertussen, dat het aantal 

insecten de laatste twintig jaar met zo’n 75% is 

afgenomen. Helaas gaat ook het aantal soorten 

nachtvlinders hard achteruit door verlies van 

biodiversiteit.  

 

Sinnema vertelde ook over zijn onderzoek in Nieuw 



37 

Guinea, waar hij driemaal met zijn vrouw door het 

binnenland trok en onder primitieve 

omstandigheden totaal nieuwe (tot dan toe voor de 

wetenschap onbekende) soorten kon 

inventariseren. Siep is secretaris van de Papua 

Insects Foundation, een stichting die zich inzet 

voor de studie van de insecten van Papua en 

ondersteuning geeft aan de onderzoekers van de 

universiteiten in Papua. Verder geeft de stichting 

een eigen wetenschappelijk tijdschrift uit. 

 

   

Nachtvlinderen in Mokwam, Papua. 

Sinnema ontdekte zestien nieuwe soorten 

nachtvlinders die nog niet eerder op naam waren 

gebracht. De nieuwe soorten publiceert hij in 

wetenschappelijke tijdschriften, waarbij elke soort 

een wetenschappelijke naam krijgt. Eén van de 

soorten is bijvoorbeeld genoemd naar kleindochter 

Femke van de Sinnema’s, die erg geïnteresseerd is 

in de natuur.  Die vlinder heet dus nu officieel 

Cyphura femkeae Sinnema &Sinnema-Bloemen, 

2016.  

 

Van elke nieuw soort wordt ten minste één 

exemplaar bewaard in Naturalis in Leiden of in het 

Natural History Museum in Londen. Door het werk 

in Papua zijn er veel contacten ontstaan tussen de 

mensen van de Papua Insects Foundation en 

entomologen van de universiteiten van Jayapura 

en Manokwari. Het is traditie geworden dat er aan 

het begin van elke expeditie een bezoek wordt 

gebracht aan een van de universiteiten. Er wordt 

dan verwacht dat de bezoekers uit Nederland over 

hun vakgebied een aantal colleges geven, waar 

steevast veel studenten op af komen.  

Veel informatie (o.a. foto’s van heel veel 

nachtvlinders) is te vinden op de website van de 

Papua Insects Foundation: www.papua-

insects.nl.  

 

Nachtvlinder uit Papua
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Schaakclub Bakkeveen sluit reguliere seizoen af  
 

Het seizoen 2021-2022 is na een lange 

onderbreking door de Corona maatregelen toch 

nog met succes afgesloten. Iets later dan normaal 

werd op 10 mei de laatste ronde voor de externe 

competitie gespeeld door het tweede team, en op 

11 mei was de laatste ronde in de interne 

competitie.  

 

Clubkampioen is geworden Jasper Zijlstra uit 

Appelscha op de voet gevolgd door Wiebe Hoekstra 

uit Oosterwolde en Robin Baines uit Waskemeer. 

Pieter Jan Bouma uit Oosterwolde wist als 

nieuwkomer (in het schaken en bij de club) een 

mooi resultaat neer te zetten door winnaar te 

worden van de eerste rating groep. Hij was een 

paar weken eerder ook al snelschaakkampioen 

geworden! Fons Joormann uit Donkerbroek werd 

de winnaar van de tweede ratinggroep. 

 

De resultaten van de Bakkeveense teams in de 

rommelige Friese competitie vielen dit jaar niet 

mee. Door de corona perikelen werden veel 

wedstrijden verschoven en 

uitgesteld. Het eerste 

eindigde als laatste in de 

1ste klasse en moet vrezen 

voor degradatie, het tweede 

team eindigde wel netjes in 

de middenmoot van de 2de 

klasse. Het derde team 

miste op een haar na het 

kampioenschap in de 3de 

klasse 3 en het vierde 

team kon helaas niet opboksen tegen de 

concurrentie in dezelfde klasse en eindigde als 

laatste. Volgend seizoen hopen we sterker voor de 

dag te komen. 

 

De laatste avond werd gehouden op 18 mei 

waarbij een ‘paren-competitie’ werd gespeeld. 

Twee spelers werden aan elkaar gekoppeld om een 

partij te spelen tegen een ander team van 2 

spelers. Zetten binnen het team werden om de 

beurt gedaan waarbij er geen overleg toegestaan 

was. Elk team had ook maar 15 minuten 

bedenktijd. Na 4 rondes bleek het team van Jelle 

Bergsma en Jack Zeilstra het beste elkaars 

gedachten/ideeën te kunnen lezen! Na deze 

hilarische afsluiting was er nog de prijsuitreiking 

door de voorzitter en waarbij Sieb Hazenberg de 

naar hem vernoemde bokaal mocht uitreiken aan 

de clubkampioen! 

 

In het kort, ondanks de stroeve start van het 

seizoen, kende schaakclub Bakkeveen een goed 

schaakjaar met een kleine toename van het aantal 

leden en een zeer stabiele hoge opkomst van de 

leden op de clubavond. In februari en maart zijn er 

aantal schaaklessen gegeven aan het begin van de 

schaakvond en de club hoopt dat aan het begin 

van het nieuwe seizoen door te zetten voor nieuwe 

leden. In juni is er op elke woensdagavond van de 

maand een zomer toernooi georganiseerd voor 

leden en niet-leden. Het nieuwe schaakseizoen 

begint na de zomer, op 3 september, met een 

simultaanwedstrijd tegen twee externe gast-

schakers.  

 

Bent u ook geïnteresseerd om (weer) te gaan 

schaken? Kijk eens op onze vernieuwde website 

www.schaakclub-bakkeveen.nl. Daar vindt u 

ook onze contact gegevens. 

 

 

  

http://www.schaakclub-bakkeveen.nl/
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Oliebollen actie 

 

Kabouter team 
 

Vorig jaar zijn we bij v.v. Bakkeveen gestart met 

een kabouterteam waar zich inmiddels 6 spelers 

voor hebben opgegeven en ook actief iedere week 

trainen op de kunstgrasvelden van v.v. Bakkeveen.  

 

 
 

Kyan, Djurre, Sem, Jort, Rowan en Robin willen 

graag in het seizoen 2022 – 2023 met een 

jeugdteam onder de 8 starten en kunnen daarom 

nog minimaal 2 kabouters gebruiken.  

 

Het mag zowel een meisje(s) als een jongen(s) 

zijn. 

 

Ben jij 6 of 7 jaar en heb je het altijd al leuk 

gevonden om samen met een aantal 

vriendjes/vriendinnetjes tegen een balletje te 

trappen bij voetbalvereniging vv Bakkeveen? Het 

seizoen start na de grote vakantie. 

 

Dan is dit je kans! 
 

Geef je op bij Jos Brouwer 

06-53438025 of via de mail, 

vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

  

Voorzitter Klasien Douwsma 06 30342476 klasiendouwsma@hotmail.com 

Secretaris Evert Fokkema 06-27308165 vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

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

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

Bestuurslid Vacant   

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

  

Jeugdcommissie 

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

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

 

Wedstrijd consul:  J. van der Meulen 0516-541736 

 

 
 

Voetbalvereniging Bakkeveen 
Opgericht juni 1929 

 

mailto:vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl
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Doarpstún nieuws 

juni 2022 
 

Schrijf je in de nieuwsbrief van mei iets over het 

sproeien en watergeven in de tuin, blijkt het aan 

het eind van de maand weer volop te regenen en 

kan de sproeier weer in de kast.  

Maar het is nu weer tijd voor het snoeien van 

hagen en Voorjaarsbloeiende heesters. Dus genoeg 

tuinwerk te doen. 

 

Klusdag van de Doarpstún 

11 juni zou er weer een klusdag zijn die gaat nu 

niet door. Deze verschuiven wij naar 9 juli. De 

mensen van de Doarpstun hebben, als u dit leest 

op 7 juni de perken aan de Merskekamp al 

schoongemaakt. De Doarpstun zou het toch wel 

fijn vinden om op hun klusdag meer dorpsgenoten 

te begroeten. Want jullie weten het, als je helpt bij 

het klussen krijg je gratis advies en tips voor jouw 

eigen tuin. Dus kom zaterdag 9 juli naar de hoek 

Dwarskamp/Merskekamp en klus gezellig mee. 

 

Snoeien van hagen 

Het is nu weer de tijd om hagen te snoeien. Maar 

let op er kunnen nog nesten in zitten dus 

controleer eerst goed of dit ook het geval is. Door 

voldoende zon en aangename temperaturen 

krijgen de meeste hagen in het voorjaar hun 

eerste groeischeut. Je hagen scheren doe je dus 

best: de eerste keer voor de zomer start, tussen 

half mei en half juni, de tweede keer na de zomer, 

tussen eind augustus en begin september. Zo gaan 

ze mooi geschoren de winter in. Dit geldt voor de 

meeste soorten zoals de liguster, meidoorn, en 

verschillende coniferen.  

 

Hagen die wat trager groeien zoals de taxus 

kunnen het stellen met slechts één snoeibeurt per 

jaar. Dit plan je dan in de eerste zomermaand, 

rond half juli. Omgekeerd geldt ook: hagen die 

sneller groeien, kan je snoeien zo vaak als je nodig 

vindt. Hoe vaker je deze hagen snoeit, hoe mooier 

het resultaat.   

 

Recht snoeien 

Recht snoeien doe je meestal op zicht. Ben je niet 

zeker van je stuk, steek dan een aantal stokken in 

de grond en span een strak koord over de haag. 

Op die manier kan 

je de bovenkant van 

je haag recht 

snoeien. Voor de 

zijkanten van de 

hagen, uitgezonderd 

taxus en buxus, is het belangrijk dat je lichtjes 

schuin scheert zodat je een lichte piramidevorm 

krijgt. Zo krijgen de onderste takken voldoende 

licht en blijft de haag mooi gevuld. 

Zorg dat de haag aan de voet breder is dan aan de 

bovenzijde. 

 

Jonge hagen snoeien 

Hagen die net aangeplant zijn krijgen een 

aangepast snoeiplan. In de eerste jaren is het 

belangrijk om jonge hagen vaker te snoeien zodat 

ze uitgroeien tot een mooie, gevulde haag. Zo ga 

je te werk: 

• Buxus, liguster, meidoorn: niet bang zijn om 

deze hagen in het begin sterk terug te snoeien. 

Net aangeplante hagen van deze soort snoei je 

in de lengte voor een derde terug. In het 

tweede groeijaar snoei je tot de helft terug. De 

volgende jaren snoei je deze hagen twee keer 

per jaar tot de gewenste hoogte. 

• (Haag)beuk, coniferen, taxus: deze soorten 

groeien niet zo snel en moeten dus niet zo 

stevig gesnoeid worden. Je begint pas wanneer 

de haag de gewenste hoogte bereikt heeft. De 

zijkanten snoei je een aantal keer per jaar tot 

op de gewenste lengte terug. 

 

Opentuinenmiddag gaat niet door. 

Helaas zijn er tot nu toe nog geen aanmeldingen 

en het is nu te kort dag om nog een mooie 

inspirerende middag te organiseren. Wie weet gaat 

het volgend jaar wel door. 

 

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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Winterlinde, zomerlinde en alle kruisingen 
Latijnse naam: Tilia cordata en Tilia platophyllos en andere soorten 

 
De linde is een prachtige boom met hartvormige 

bladeren en een hartvormig silhouet. De boom was 

voor de Germanen een heilige boom, gewijd aan 

Freya, de godin van de liefde. Het was de 

moederboom, de eik de vaderboom. Van beide 

soorten kunnen de bomen zeer oud worden. De 

linde wel duizend jaar.  

 

Van oorsprong komen ze in de bossen voor in 

West-Europa en ze worden nu door sommige 

bosbeheerders weer aangeplant om de variatie in 

bomen weer groter te maken. Vaak worden dan 

Amerikaanse eiken geveld. Er komt dan weer 

inheems loofhout voor in de plaats. In zomers met 

voldoende regen bloeien de lindes geweldig. De 

bloemen geuren heerlijk en de bijen en hommels 

kunnen veel nectar halen. Van de bastvezels 

werden vroeger matten, manden en touw 

gevlochten. 

 

Wij kunnen de bloesem gebruiken voor thee. De 

bladeren zijn trouwens ook eetbaar. Wanneer je 

lindebloesemthee wilt maken moet je wel even 

geduld hebben. Een linde begint pas na haar 20e 

jaar te bloeien. De bloesem is geelwit en heeft vijf 

kroonblaadjes. De bloemetjes staan met een stuk 

of vijf bij elkaar aan een lange steel. Aan die steel 

zit een schutblad. Later als de vruchtjes vallen, 

komen ze als propellertjes naar beneden draaien. 

Die schutblaadjes kunnen mee in de thee. Van 

lindebloesem wordt ook tinctuur en 

glycerinemaceraat gemaakt. Dit laatste heeft een 

iets andere werking. 

  

De bloesem is zweetdrijvend, koortswerend, werkt 

verzachtend op de slijmvliezen van de luchtwegen 

en is slijmoplossend. Goed bij griep en 

verkoudheid dus. Linde werkt ook rustgevend en 

licht slaapverwekkend. Het is een fijne avondthee. 

Bij zenuwachtigheid, angstigheid, hyperactiviteit 

en prikkelbaarheid werkt lindebloesem kalmerend.  

 

Het is een veilige thee voor kinderen. Een eetlepel 

gedroogde bloesem kan met een halve liter heet 

water 5 minuten worden getrokken. Bij griep en 

verkoudheid drink je ongeveer drie koppen thee 

verdeeld over de dag. 

 

Iris praktijk voor Natuurgeneeskunde en 

Journeytherapie 
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vereniging 

 

 

 
 

 

 

 
Recreanten 

Het recreantenteam van volleybalvereniging 

Bakkeveen is op zoek naar nieuwe aanwas. Op de 

maandagavond komen wij van 20.00-21.30 uur 

samen in onze sportzaal aan de Mjûmsterwei om 

een potje te ballen. Dit doen we met veel plezier, 

maar niet te fanatiek (hoewel). Ook doen we mee 

aan de dorpencompetitie, ongeveer 8-10 

wedstrijden per jaar. Dit geheel volgens de 

Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan 

winnen. 

 

Door het teruglopend aantal leden zijn wij naarstig 

op zoek naar nieuwe aanwas. Hou jij van gezond 

bezig zijn, maar ook van gezelligheid, dan ben je 

van harte welkom! Meld je aan bij 1 van de 

bestuursleden en kom vrijblijvend 2 keer meedoen 

om te kijken of het iets voor je is.  

We zien je graag! 

De recreanten. 

 

Competitie 

Het competitie team Bakkeveen Heren-1 is in de 

2e Klasse F van de NeVoBo-competitie als eerste 

geëindigd!  

Tweede is geworden Wytgaard en derde VCS-1 uit 

Surrhuisterveen. 

 

De competitie kon door corona niet volledig 

gespeeld worden, op basis van gemiddelde 

resultaten is het team met 66 punten uit 17 

wedstrijden kampioen geworden ! Er is dit jaar 

geen sprake van promotie/degradatie vanwege de 

competitie onderbreking door corona.  

 

De thuishal van het team is al meer dan 2 

decennia lang de sporthal in Marum. 

De training is op maandagavond van 19:30 tot 21 

uur.   

  

Voorzitter     

Secretaris Henk Hoekstra Douwelan 1 06-20605692 henk.hoextra@ziggo.nl 

Penningmeester Jan van Dalen Mandewijk 15 06-51175883 janvd@bakkeveen.nl 

Lid Oene Roelsma Noardkamp 15 06-27448843 oeneroelsma@hotmail.com 

Volleybal 
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Dorpsfeest Bakkeveen 2022 is WYLD WEST 
 

Fenomenaal, dat vonden we er van. SDB kijkt 

terug op een waanzinnig mooi dorpsfeest waar 

vooral plezier hoofdemotie bleek. 

 

Schuim overal! Daar begon het mee. Wat een 

plezier voor jong en oud want ook ouders 

schroomden niet om te verdwijnen in de dikke 

witte schuimmassa. Van de regen die met bakken 

tegelijk naar beneden kwam, merkten de kids niets 

maar de sportieve fietsers konden er niet omheen. 

Inclusief verregende kapsels en doorweekte 

kleding genoten sommige nog van een welverdiend 

bakje koffie in de tent. 

 

Het scheppen kon 

beginnen. De tent 

moest weer schoon 

voor maar liefst 43 

teams die stonden te 

popelen om de pubquiz 

te winnen. 

Overweldigend was de 

opkomst maar ook de 

mate van creativiteit 

van sommige teams in 

de beantwoording van 

de vragen. Na 6 

rondes was het beslist 

BABS bleek na een inschattingsvraag de winnaar 

van de avond. 

 

Vrijdag, tijd voor versierde wagens. En juist op dat 

moment: REGEN. Door een beetje water laten de 

bouwers zich echter niet tegenhouden dus 

klommen de kinderen, jongeren en ouders op de 

wagens om, mede vanwege het weer, een korte 

ronde te maken door het dorp. Waar sommige 

wagens wild waren, claimde 1 kar dat ze hun beste 

tijd gehad hadden `wy bin wyld west`.  

De originaliteitsprijs ging 

naar hen! Ook versierde 

fietsen, skelters en 

andere vervoersmiddelen 

waren kleurrijk versierd 

en in Wild West thema 

gestoken. En het Wild 

West hield nog even aan 

tijdens het feest `s 

avonds in de tent. 

Indianen, cowboys en 

saloongirls passeerden de 

revue en het bleef 

gezellig tot in de late uurtjes. 

 

Na zo`n feestavond is de zaterdagmiddag even 

rustig opstarten tijdens de vierkamp. Na een korte 

instructie konden de teams dan toch van start op 

het zonovergoten voetbalveld met diverse spellen. 

Geblinddoekt een parcours afleggen terwijl je een 
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paard met ruiter meesjouwt, sjoelen met 

bierpullen en op elkaar schieten tijdens de archery 

tag. Velen hebben genoten, zowel deelnemers als 

publiek. 

 

Jannes trapte de feestavond af en vervolgens 

mocht Stageline het feeststokje overnemen. 

Genieten geblazen met een potje bier in de hand, 

voetjes van de vloer en vooral weer plezier met 

elkaar. Oh wat hebben we dit gemist! Met elkaar 

arm in arm meehossen in een gezellig volle tent. 

Heerlijk!  

 

Met kleine oogjes en wellicht het bier nog (of 

alweer) in de schoenen, klommen de eerste 

mensen zondagmiddag weer op de versierde kar. 

Dit keer met een heerlijk warm zonnetje op de bol 

en klaar voor een wat langer rondje door de 

straten van Bakkeveen.  

 

We zijn trots op een ieder die zoveel tijd en moeite 

in de wagens hebben gestoken, maar de prijzen 

gingen dit keer naar De Bosk 1e , De Feart 2e en 

Op ‘e Hichte 3e. Saloon De Babbelaar won de bier 

en vertier prijs.  

 

Matinee met Folkert- Hans en BBQ. Zoals 

Bakkeveen dat kan, volle bak gezelligheid! Toen 

bleek dat het 1e van VV Bakkeveen de 

promotiewedstrijd tegen Black Boys had 

gewonnen, brak het feest helemaal los. Een mooie 

afsluiting van het dorpsfeest 2022. Eentje met iets 

langer voorpret dan we wilden, maar wat was het 

machtig!  

 

Dank allen en een dikke tút van Stichting 

Dorpsfeest Bakkeveen.  

 

Tot over 2 jaar! 
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Historische wandelingen 
 
De afgelopen periode zijn alle groepen van De Oanrin 
in het kader van cultuuronderwijs/Mienskip op stap 
geweest met Mieke Wesdorp. Mieke gaat jaarlijks met 
de kinderen naar buiten en vertelt allerlei leuke 
dingen over Bakkeveen en omgeving vanuit een 
historisch perspectief.  
• Groep 1-2 is naar de klimtoren geweest en 

hebben geleerd over het wapen van 
Bakkeveen. 

• Groep 3-4 heeft de begraafplaats bezocht 
met de prachtige klokkenstoel en het 
Poepekrûs. 

• Groep 5 is in het dorp gebleven om allerlei 
historische plekken te bezoeken en zijn ook 
nog bij De Slotplaats geweest.  

• Groep 6 heeft het monument in Allardsoog 
bezocht. Volgend schooljaar gaan ze daar als 

groep 7 met groep 8 ook naar toe om de 
gevallenen te herdenken.  

• Groep 7 ging het verst weg. Zij hebben de 
Zwartendijksterschans in Een-West bezocht.  

• Groep 8 ging naar het 3-provinciën-punt en 
hebben daar de holle weg en grafheuvels 
bekeken en zijn langs het huis met het oog 
gegaan. 

 
Schoolreizen 
De afgelopen periode zijn alle groepen weer op 
schoolreis geweest. Het was fijn dat we dit weer 
gewoon konden organiseren, zonder ons druk te 
hoeven maken over allerlei beperkende 

maatregelen i.v.m. Covid. 

 

De Oanrin, de school die ertoe doet! 

  

Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 

0516-541777 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Juni 2022, nr. 6 
 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 

Kermissen, dorpsfeesten en festivals. 
 

Bakkeveen vierde in de voorbije maand zijn 

dorpsfeest. Ureterp had zijn Oerrock-festival. Voor 

Bakkeveen staat het Dodo-festival in de planning. 

Het is goed om eens stil te staan bij de 

geschiedenis van deze feesten. Voor me ligt een 

bundel herinneringen en verhalen die Dukke 

Winter schreef over haar levensloop. Ze schreef ze 

voor haar familie.  En zij nam daarin het verhaal 

op dat haar ouders, Gooitze en Ankje Winter, haar 

in 1987 – toen ze 67 jaar getrouwd waren - 

hebben verteld. Dat verhaal vertelt hoe ze elkaar 

op een dorpsfeest hebben leren kennen.  

 

De lezer van vandaag van vandaag kan zich 

uitgedaagd voelen om eens na te denken over 

vragen als: “Wat is er in honderd jaar veranderd, 

en wat is onveranderd gebleven? In welke 

opzichten zijn de doelstellingen achter de huidige 

kermissen, dorpsfeesten en festivals hetzelfde 

gebleven of juist veranderd?” 

 

Fred Hoogenboom 

   

 

 
“Hun verhaal begint op 19 april 1919, op Tweede 

Paasdag van 1919. Het was zonnig weer maar 

koud voor de tijd van het jaar. Na een lange 

strenge winter die volgde op het einde van de 

Eerste Wereldoorlog. Waarin Nederland wel 

neutraal was gebleven maar toch grote 

economische schade had opgelopen. Afgesloten als 

het was geweest van de wereldhandel en de 

inkomsten uit de koloniën. De twee kurken waarop 

Nederland dreef. De werkloosheid was groot en de 

armoede nog dieper dan ze voor 1914 als was 

geweest.  

 

Maar nu met voorjaar en zomer in aantocht en 

nieuwe kansen op werk en inkomen. Met tegelijk 

het besef dat daarmee nimmer de grote 

achterstand zal kunnen worden ingelopen. Of 

voldoende gespaard zal kunnen worden om de 

volgende winter mee door te komen. Maar toch …  

 

Er is weer een beetje hoop ontstaan. Genoeg hoop 

om voor even de zorgen achter zich te laten. Om 

uit deze ene kermisdag wat vreugde en kracht te 

halen. Uit de eerste naoorlogse kermis in Tolbert. 

Dat kleine dorpje op de grens van Friesland en 

Groningen. Te voet, op oude fietsen of met 

boerenwagen trekken vanuit de wijde omgeving 

daarheen. En daartussen bevinden zich Gooitzen 

en Ankje. Niet vermoedend dat hier en vandaag de 

rest van hun leven zal worden bepaald, en dat van 

een groot nageslacht. 

 

Gevonden hebben zij elkaar in een toen al oud en 

naderhand vergeten kermisgebruik. Ooit bedacht 

om jonge mensen die zonder partner naar de 

kermis kwamen daarvan te voorzien. Al was het 

maar voor die ene dag. Het was een gebruik dat 

echter ook tot verbintenissen voor een heel leven 

kon uitgroeien. Zoals dat ook bij deze Gooitzen en 

Ankje is gebeurd. Dit volksgebruik voltrok zich 

vroeg in de morgen op een van de toegangswegen 

van het dorp waar de kermis werd gehouden.  

 

Op zo’n weg vormden de jonge mannen en meisjes 

elk een rij. Op enige afstand van elkaar en over de 

breedte van de weg. Zodat de “uitgestalde waar”  
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eerst goed kon worden bekeken. Als dat was 

gebeurd dan kwamen de jongens op de meisjes 

toelopen. Met het doel het meisje van zijn keuze 

uit haar rij te halen. Wat niet te gemakkelijk moest 

worden gemaakt. De meisjes stonden daarom 

stevig gearmd en hielden elkaar ook vast. Trekken, 

duwen en veel gelach hoorden dus bij dat spel.  

 

Maar voor de meisjes zat er ook een addertje 

onder het gras. Want stel je voor dat ze niet uit die 

rij zou worden getrokken. Zonder vent zou blijven 

staan. Wat een blamage. Op deze zondagmorgen 

en bijna 68 jaar later vertelt Mem hoe bang zij 

daarvoor toen is geweest. En zich meteen door de 

eerste man die haar vastpakte uit de rij liet 

trekken. Want zij had die andere gewild! Die grote 

knappe soldaat waar Jantine nu mee stond te 

pronken. En gewend als zij toen al was om te 

krijgen wat ze wilde, zocht ze direct naar kansen 

om haar zin te krijgen. En daarbij was het geluk op 

haar hand. Want wat bleek? De twee vriendinnen 

hadden twee neven als partners gekregen. En dus 

leek het volstrekt logisch dat Ankje voorstelde om 

eerst maar eens met z’n vieren de kermis op te 

gaan. Zodat ze in elke geval in de nabijheid van 

die soldaat kon blijven. Die evenmin als de andere 

twee haar bijbedoelingen doorzag. Ze heeft toen 

ook al heel goed toneel kunnen spelen. 

  

Het ontroert me zoals mijn ouders daar vandaag 

zitten. Naar elkaar kijken en glimlachend op hun 

speciale manier. Zoals Mem met dat ondeugende 

lachje om haar mond verdergaat met hun verhaal 

en Heit glimlachend voor zich uitstaart. Het moet 

een heel bijzondere dag zijn geweest. Ik zie het 

bijna voor me gebeuren. Hoe zij die hele dag 

probeerde die rustige man te betoveren, heeft 

uitgedaagd om hem voor zich te winnen. Met haar 

donkere ogen en levendige manieren. Met haar 

vlotte commentaren op alles wat werd gezegd en 

gebeurde. Waarmee ze hem nog niet uit zijn tent 

kon lokken maar wel bereikte dat zij die hele dag 

met z’n vieren bij elkaar bleven. “Het lukte me niet 

om op een beetje fatsoenlijke manier met Jantine 

te ruilen. En forceren durfde ik dat ook niet.” En 

een beetje zuchtend zegt Mem nu: “Toen we ’s 

avonds naar huis zouden gaan wist ik niets meer 

te bedenken.” Wat een erkenning voor een vrouw 

die anders zo vindingrijk is. Het moet een zware 

dag voor haar hersens zijn geweest. 

  

Met zijn vieren fietsen ze naar het kruispunt waar 

de wegen van de twee paartjes uiteen zullen gaan. 

Allemaal stappen ze af. En daar wordt Ankje 

volledig verrast door de woorden die Gooitzen haar 

toefluistert: “Wacht op mij!” En zij, och zij weet als 

bij toverslag wat dit betekent. En wat haar te doen 

staat. Zorgen dat die kermisvrijer van overdag snel 

verdwijnt. Wat ze deed, al protesteerde die arme 

Hendrik nogal. “Ja, ik wist dat het niet eerlijk was. 

Maar ik kon toch niet anders?” In de kille 

voorjaarsnacht heeft ze tegen de zijmuur van het 

ouderlijke huis op Gooitzen gewacht. Hij was er 

nog eerder dan zij had verwacht. Door de zware 

grondmist zag ze hem pas toen hij al vlakbij was. 

En zij noemde zachtjes zijn naam om hem te laten 

weten waar ze stond. Achttien en tweeëntwintig 

jaar waren zij toen. Het verder verloop van die 

avond houden ze ook nu voor zichzelf. 

 

In dat voorjaar was Heit nog dienstplichtig soldaat 

en gelegerd in Breda. Met één keer per zes weken 

verlof en vrij reizen. Dit keer viel zijn verlof precies 

op de Paasdagen. Met als plezierige bijkomstigheid 

deze kermis te kunnen bezoeken. Voor Mem was 

het haar allereerste kermis en ook bijzonder. Want 

in de omgeving waarin ze tot maart 1917 had 

gewoond zou dit niet zijn gebeurd. Zelfs niet nu ze 

achttien was geworden en die bijna magische 

grens voor meisjes had overschreden, waarop aan 

meisjes wat meer vrijheid wordt gegeven. Nee, het 

zou de sociale controle van de zeer christelijke 

familie zijn geweest die dat had verhinderd. “Stel 

je voor, kermisvieren op Pasen.” Hier in 

Zevenhuizen was men wat lichter in het geloof. 

Mocht ze met een vriendin naar de kermis. “Ik was 

in een beetje lichtzinnige bui”, zo omschreef Mem 

haar gemoedstoestand op die dag. 

 

Dukke Winter 
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Een Odensehuis?  

Wat is dat? 
 

U kent misschien al het Odensehuis Dirk 

Baron in Drachten? 

Sinds begin september 2021 is er ook een 

Odensehuis Dirk Baron in Beetsterzwaag. 

Wij zijn elke woensdag open van 10.00 – 

16.00 uur in het Dorpshuis: de Buorskip. U 

bent welkom binnen te lopen.  

 

Odense is een plaats in Denemarken waar dit 

initiatief gestart is. Een Odensehuis is een 

welkome plek voor mensen met dementie die nog 

thuis wonen. Ook hun partners, kinderen of 

anderszins mantelzorgers zijn welkom. Er is geen 

indicatie nodig om langs te komen. Het is 

kosteloos. Alleen voor een lunch betaalt u een 

kleine bijdrage. 

 

Bezoekers vinden het een fijne plek. Je ontmoet 

lotgenoten waarmee je ervaringen kunt 

uitwisselen. Je kunt gewoon jezelf zijn, hoeft 

nergens aan te voldoen. Er is altijd ruimte voor 

een goed gesprek. Maar je kunt ook een krant 

lezen, een spel spelen, tekenen, samen zingen en 

pret maken. Loop gerust eens binnen! 

 

Voor informatie bel of mail gerust met de 

coördinator: 

Annie Hoekstra: 06-54358425 of 

anniehoekstra@odensehuisdrachten.nl  
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Reünie 
100 jaar christelijk lager onderwijs in Waskemeer 

 

In 2020 bestond het christelijk lager 

onderwijs in Waskemeer (tot 1954 

Haulerwijk-beneden)  precies 100 jaar. Sinds 

1964 heet de school “CBS De Paadwizer”.  

Door de Corona kon deze Reünie afgelopen 2 

jaar niet doorgaan, maar gelukkig kan het dit 

jaar gevierd worden.  

Op zaterdag 10 september 2022 zal de reünie 

gehouden worden. De reünie zal plaatsvinden 

van 10 uur tot 17.00 uur. Op zondag 11 

september om 11 uur staat een kerkdienst 

gepland. 

 

Alle (oud)leerlingen, (oud)onderwijzers en andere 

personeelsleden zijn van harte welkom. De 

organisatie heeft hun werkzaamheden weer 

herpakt om alle voorbereidingen te treffen rondom 

deze feestelijke dag. De reünie wordt gehouden in 

dorpshuis ’t Âld Leger in Waskemeer. Ook de 

huidige Paadwizer opent deze dag de deuren. Op 

zondag 11 September is er om 11 uur een 

kerkdienst in dorpshuis 't Âld Leger in Waskemeer. 

De kerkdienst is onder leiding van Jaap Kuperus 

(oud-leerkracht en directeur). Hier is iedereen van 

harte welkom.  

 

De precieze indeling van deze dag blijft nog een 

beetje een verrassing, maar het zal zeker een 

gezellige dag worden. Met tijd voor hereniging met 

oude klasgenoten en leraren, gezellig bijkletsen en 

natuurlijk het bekijken van oude foto's. De 

organisatie zorgt voor koffie, thee, een hapje en 

een lekkere lunch. De kosten bij aanmelding 

bedragen 25 euro per persoon  

 

Gezocht: foto's van vroeger 

Heeft u thuis nog oude foto's liggen? Deze 

ontvangt de organisatie graag. U kunt ze mailen 

naar reunie20waskemeer@gmail.com. U kunt via 

dit e-mailadres ook vragen hoe u ze op een andere 

manier kunt versturen.   

 

Heeft u interesse?  

U kunt zich aanmelden via 

reunie20waskemeer@gmail.com. Vermeldt uw 

voor- en achternaam en geboortedatum.  Verdere 

info volgt via de e-mail na opgave.   

Heeft u geen mail, vraag dan familie of vrienden 

om u op te geven en wij helpen jullie graag verder.  

 

Houdt ook de Facebookpagina in de gaten voor de 

laatste nieuwtjes.  

 

 

 

 

 

Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

 

Zondag 5 juni 09.30 uur ds. G. Wessels, Stiens  
Pinksteren/ afscheid en 

bevestigen ambtsdragers 
De Mande 

Zondag 12 juni 09.30 uur Ds.Kaijim, Emmen  De Mande 

Zondag 12 juni 09.30 uur Kerk-op-schootdienst  De Mande 

Zondag 19 juni 09.30 uur Ds. C. v.d. Broeke, Kampen Heilig Avondmaal St. Piter 

Zondag 26 juni 09.30 uur 
Fryske tsjinst m.m.v. 

gemeenteleden  
 De Mande 

Zondag 3 juli 09.30 uur 
Ds. J. Wassenaar, 

Hellendoorn 
Overstapdienst? De Mande 

Zondag 10 juli 09.30 uur kapitein J. Herben 
muziekkorps Leger des 

Heils Leeuwarden 
De Mande 

Zondag 17 juli 10.00 uur 
Bas Bakker, aalmoezenier 

kazerne Assen 

Duindienst met 

praisegroep Sound of Faith 

Duinen of 

De Mande 

Zondag 24 juli 09.30 uur 
Timothy van de Vliet, 

Drachten 
  De Mande 

Zondag 31 juli 10.00 uur 
Ds. F. Wesseling, 

VEG Burgum 

Duindienst 

  

Duinen of 

De Mande 

Zondag 7 aug 09.30 uur Jan de Jong, Frieschepalen   De Mande 

Zondag 14 aug 10.00 uur 
Arjen van der Vaart, 

jeugdwerker PKN Haulerwijk 

Duindienst met 

blaasensemble Brassband 

Opsterland 

Duinen of 

De Mande 

Zondag 21 aug 09.30 uur Ds. Pit, Drachten   St. Piter 

Zondag 28 aug 09.30 uur ds. R. Akse, Drachten   St. Piter 



54 

Nieuw: dorpsdichter gezocht 

 

 

Vanaf september 2022 beschikt Bakkeveen over 

een dorpsdichter. Een persoon die gevoelens uit 

ons dorp, uit de samenleving, maar ook uit het 

leven verwoordt in gedichten. Voor een periode 

van 3 jaar mag deze poëet de rol van dorpsdichter 

vervullen.  

 

Ook iets voor u om uw dichtkunsten als 

dorpsdichter Bakkeveen te tonen? Stuur dan vóór 

30 juli 2022 uw motivatie, vergezeld van een 

gedicht over Bakkeveen naar het mailadres 

DorpsdichterBakkeveen@gmail.com. 

 

De kandidaten voor dorpsdichter (m/v) moeten 

wonen in ons dorp en liefst eerder werk hebben 

gepubliceerd of ermee naar buiten zijn getreden. 

Zo kan de jury een indruk krijgen van het 

vakmanschap van de kandidaat. 

 

Samenbindend en kritisch! 

De term dorpsdichter geeft aan dat het gaat om 

iemand die kennis heeft van en gevoel bij dat wat 

zich in Bakkeveen afspeelt. Van de dorpsdichter 

wordt het volgende verwacht: de dichter maakt 5 

tot 10 keer per jaar een nieuw gedicht. De dichter 

geniet een grote vrijheid om kritisch te reageren 

op ontwikkelingen in de Bakkeveense samenleving. 

Dat gebeurt opbouwend en op een manier die 

grote delen van de bevolking aanspreekt. De 

gedichten worden geschreven in het Nederlands of 

in het Fries. De dichter zal voor de taak van 

dorpsdichter voor drie jaar beschikbaar zijn. De 

dichter is bereid om in de toekomst bij 

verschillende gelegenheden voor te dragen uit 

eigen werk. De dorpsdichter wordt waar nodig 

ondersteund door de Opsterlandse dichtgroep. 

 

Jury 

De uiteindelijke keuze voor een nieuwe 

dorpsdichter wordt gemaakt door de 3-koppige 

bakkeveense jury bestaande uit Daan H, Daisy H 

en Teun B. 

 

Bekendmaking en vermoedelijk eerste gedicht 

september 2022. 

 

We spreken en dichten! 

   

mailto:DorpsdichterBakkeveen@gmail.com
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Peutergroep Bakkeveen 
 

Het thema wat ons bezig houdt is baby! Een 

actueel thema met meerdere zwangere 

moeders die hun peuter naar de groep 

brengen. We praten en zingen er met elkaar 

hierover. We oefenen het onderstaande liedje: 

 

Wij hebben thuis een baby’tje 

met kleine roze handjes 

en als je in zijn/haar mondje kijkt 

dan heeft hij/zij nog geen tandjes 

elke keer dan denk ik weer:  

die tandjes zijn vergeten 

o, wat zal dat moeilijk zijn 

om zo je brood te eten! 

 

We hebben in de groep boeken die hierover gaan en deze 

lezen we met elkaar. We onderzoeken de verschillen tussen 

ons zelf en een baby. We bekijken hoe een ieder beweegt en 

wat het verschil is tussen een baby en ons zelf. In de 

themahoek verzorgen we zelf onze poppen. Zo verwonderen 

en onderzoeken we met elkaar. 

 

Door te vertellen, lezen en zingen bieden we veel 

verschillende woorden aan en stimuleren zo de jonge 

kinderen.  

 

Elke ochtend is er volop ruimte voor vrij spel en natuurlijk 

gaan we elke dag naar buiten. We eten met elkaar fruit en 

vertellen verhalen. Zo leren we spelenderwijs elke dag nieuwe 

dingen. 

 

Nieuwe peuters aanmelden voor de 

peuteropvang.                                                                                        
De peutergroep is voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 

Heeft u ook een peuter die wil spelen en ontdekken bij onze 

peutergroep, peuters kunnen vanaf 2 jaar worden geplaatst. 

Aanmelden kan via www.kinderopvangesther.nl .  

 

!!! GEZOCHT:  

enthousiaste 

vrijwilligster !!! 

We zoeken voor de 

woensdagochtend een vaste, 

enthousiaste vrijwilligster die 

ons op de groep kan 

ondersteunen met hand- en 

spandiensten. Dus heb jij 

affiniteit met kinderen en ben 

je structureel beschikbaar op 

woensdagochtend; stuur dan 

snel een mail naar: 

kinderopvangesther 

@outlook.com 
  

http://www.kinderopvangesther.nl/
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Dúndelle 
juni 2022 

 

Zwembad Dúndelle is weer prachtig!  

 

Dat willen we heel graag zo houden 😊 

Ben jij er onlangs nog geweest? 

De zon schijnt  

Het water is verwarmd, prachtig en blauw   

 

Kom snel weer eens langs, alleen of samen met 

je vriend/vriendin, kennis, kind of vader/moeder, 

want… 

zwemmen is Gezond zwemmen is 

Gezellig  zwemmen is Quality Time   

 

Op onze Website: www.optisport.nl/dundelle 

vind je meer informatie. 

Op onze Facebook  DundelleBakkeveen word 

je continu geïnformeerd over activiteiten en 

veranderingen. 

  

https://www.facebook.com/DundelleBakkeveen
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Vacature(s) Nieuw Allardsoog 
 

Nieuw Allardsoog is dé locatie voor zakelijke 

bijeenkomsten in Noord Nederland. Het bedrijf ligt 

in een mooie omgeving grenzend aan prachtige 

natuurgebieden vlakbij Bakkeveen. Op het 

landgoed bevinden zich zalen voor meetings en 

evenementen, groepsaccommodaties met 

hotelkamers, en een restaurant. In ons restaurant 

ontvangen wij onze gasten voor ontbijt, lunch, 

borrels en diners. 

 

In de weekenden verblijven families en/of 

vriendengroepen in onze groepsaccommodaties. In 

ons restaurant werken we met veel biologische en 

gezonde producten, en ons vlees komt van eigen 

Galloway runderen die op het landgoed grazen. 

 

Werk je graag in een mooie omgeving en 

ben je gastgericht? Lees dan snel verder! 
 

Functieomschrijving 

We zijn altijd opzoek naar enthousiaste nieuwe 

medewerkers die ons team willen versterken. 

Daarom ontvangen we ook graag open sollicitaties 

voor een baan in de schoonmaak, bediening, zalen 

voorbereider, als gastheer of gastvrouw en in de 

afwas. Ook een combinatie van deze functies is 

mogelijk. Je kunt een maand bij ons komen 

werken om te ontdekken wat het beste bij je past. 

De werkzaamheden vinden veelal doordeweeks 

plaats en slechts af en toe in de weekenden. 

 

Functie vereisten: 

• Oog voor detail 

• Gastvrij 

• Representatieve uitstraling 

• Kan goed samenwerken maar moet ook alleen 

flink kunnen aanpakken en zelfstandig te werk 

gaan 

 

Ben je benieuwd en wil je graag meer informatie? 

Neem dan gerust contact op. Ook het aantal uren 

per week is in overleg af te stemmen naar jouw 

wensen. 

Graag tot ziens! 

 

➢ Soort dienstverband: Onbepaalde tijd 

➢ Salaris: Vanaf €12,00 per uur 

 

Reageren: via andele@nieuw-allardsoog.nl of 

de vacature op Indeed 

 

Nieuw Allardsoog 

Jarig van der Wielenwei 6 

9243 SH Bakkeveen 

T 0516 – 543888 

E mail@nieuw-allardsoog.nl 

www.nieuw-allardsoog.nl
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes

 

 

Heel hartelijk dank voor de belangstelling, 

in welke vorm dan ook, die ik na het 

overlijden van mijn lieve vrouw 

 

Joukje de Jong-Bosma 
 

mocht ontvangen. Jullie steun heeft veel 

voor ons betekend. Het is hartverwarmend! 

 

Familie P de Jong 
 

Deze dankbetuiging staat helaas achterin de Slûswachter, 

omdat deze is ontvangen nadat de Slûswachter al bijna klaar 

was. Wachten tot na de zomervakantie vonden we geen goede 

oplossing, redactie. 

 
Elke maandagavond om 19.00 uur wordt er een 

spelletje Jeu de boules gespeeld aan de 

Kleasterkamp. Doe je ook een keer mee? 

 

 

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

Dúndelle). Zie pagina 23 

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: 8 juni, 22 juni en als 

laatste voor de vakantie 6 juli 2022. Dan is er 

20 juli dus geen bijeenkomst. De volgende na de 

zomervakantie is woensdagochtend 3 augustus.  

 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is vanaf 

juni als volgt geopend: 

• Juni: 4 en 18 

• Juli: 2 en 16 

• Augustus: 27 

• September: 10 en 24 

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 aangeboden:  

 

Metabo elektrische heggenschaar 

 

vraagprijs € 75,=. 

 

Aangeboden door Sylvia Holleboom, Lange 

Singel 3, Bakkeveen. Graag telefonisch contact 

opnemen met 06-23548762. 

  

 

3 Provinciën fiets-3-daagse 

 
De fiets-3-daagse is dit jaar van woensdag 29 

juni t/m vrijdag 1 juli. Elke dag lopen de routes 

door een andere provincie. De start en finish zijn 

in Dúndelle.  

 

Er kan gekozen worden uit 3 afstanden: 30, 40 

en 60 km. Onderweg zijn een rustpunt voor de 

koffie en een rustpunt voor de lunch en voor de 

60 km vaak nog een extra rustpunt. 

 

Voor meer informatie en aanmelden: 

www.3fiets.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 


