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Zat 3 sept: Dames Tuff-tocht 
40 deelnemers, prachtig weer. Foto bij rustpunt graanmolen in Roderwolde 



2 

  



3 

De Slûswachter 
 

We zijn na de zomervakantie weer terug. 

Voor de mens was het een mooie zomer. Maar ……  

veel te droog voor bijna alles. Kijk ook op 

www.meteobakkeveen.nl  

De avonden worden nu snel korter, dus veel 

leesplezier. En “net stinne mar hinne”.  

    

Jan van Dalen 
 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Ma 5 sep Volleybal: start nieuwe recreanten seizoen. 20-21:30 uur. Gymzaal Bveen. Wekelijks 43 

Wo 7 sep Schaakvereniging. Bakkeveen: start nieuwe seizoen. 20 uur. Wekelijks 41 

Wo 7 sep Bridge ver. Bakkeveen: start nieuwe seizoen. Dúnhoeke, 19:30 uur (2-wekelijks) 52 

Vr 9 sep Muziekpodium Bakkeveen. Hannah Aldridge in Dúndelle, 20:30 uur 49 

Za 10 sep Klusdag Doarpstún. 9 uur, hoek Merskekamp/Dwarskamp (elke 2e zaterdag vd maand) Web 

Za 10 sep Dagbesteding De Scheperij: Open dag. 10-15 uur 32 

Zo 11 sep Tai Chi op de Slotplaats (elke zondag in september).  10 uur 31 

Di 13 sep Wylde Roas : Weer open na vakantiesluiting 6 

Di 13 sep Gezond Natuur Wandelen. Elke dinsdagochtend. Dúndelle, 9:30 uur 22 

Wo 14 sep Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 52 

Do 15 sep De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 17:00 uur 25 

Do 15 sep Vrouwen van Nu: Berend Overwijk vertelt over Bakkeveen. Dúndelle, 19:30 uur 17 

So 15 sep Popkoor. Start nieuw seizoen. Dúnhoeke, 2-wekelijks. web 

Vr 16 sep Zonnebloem. Jaarlijkse boottocht. 33 

Vr 16 sep Laatste dag dat zwembad open is in 2022. 13 

Vr 16 sep Filmhuis: maandfilm. Dundelle, 20 uur 26 

Za 17 sep Vlooienmarkt 7-13 uur 52 

Ma 19 tm vr 23 sep Gratis open lessen tai chi, yin yoga en Wudang fitness, dorpshuis Siegerswoude 31 

Di 20 sep Sjong !  Ankerplak, 14:30 uur 27 

Za 24 sep Atelier Natoer: workshop Landschaplezen en Schilderen. Foarwurkerwei, 5. 10-13 uur web 

Ma 26 sep Proefles Yin Yoga in Dúnhoeke, 17 uur. 34 

Di 27 sep De Wylde Roas: eerste “herfst” workshop 6 

Wo 28 sep Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 52 

Do 29 sep Volkstuin ver. “De Twakamp“.  Open avond. 19:30 uur. Web 

Do 29 sep Laatste dag inzenden kopij Slûswachter oktober --- 

Za 1 okt Vlooienmarkt 7-13 uur 52 

Za 1 okt Muziekpodium Bakkeveen. Michael Prins in Dúndelle, 20:30 uur 49 

Zo 2 okt Filmhuis Bakkeveen: zondagmiddagfilm. Dúndelle, 15 uur 26 

Wo 5 okt Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 36 

Wo 5 okt Bundelen Slûswachter. 19 uur, voetbalkantine. --- 

Vr 7 okt Atelier Natoer: Weekend Landart en Beeldhouwen. Foarwurkerwei, 5. 14 uur Web 

Za 8 okt Klusdag Doarpstún. 9 uur, hoek Merskekamp/Dwarskamp (elke 2e zaterdag vd maand) Web 

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

Wo 12 okt De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 17:00 uur 25 

Vr 14 okt Filmhuis: maandfilm. Dundelle, 20 uur 26 

Za 15 okt Vlooienmarkt 7-13 uur (laatste van 2022) 52 

Za 15 okt Herfstvakantie t/m zo 23 okt --- 

Ma 17 okt Huisartsenpraktijk wegens vakantie gesloten t/m vrijdag 21 oktober 8 

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, 

Voor de meesten van ons zit de zomervakantie er 

op. Het was een mooie, warme en droge zomer. Na 

2 jaar konden we deze zomer volop genieten van 

vele activiteiten en evenementen zoals de 

openluchtvoorstelling “Ik kom Oan” van 

jeugdtheater Leef, de vlooienmarkten en het Dodo 

festival. Nu is het weer tijd om als Bestuur van 

Plaatselijk Belang de draad weer op te pakken 

zoals het schrijven van onze bijdrage aan deze 

eerste Slûswachter na de vakantie. In deze 

bijdrage breng ik u graag op de hoogte van de 

lopende activiteiten en projecten.   

 

Herinrichting De Brink 

Na een aantal overleggen tussen het dorp en de 

Gemeente, waarin is getracht om aan zoveel 

mogelijk wensen en bezwaren tegemoet te komen, 

wordt op dit moment het concept bestek door de 

Gemeente beoordeeld en definitief gemaakt. Hierop 

zal de aanbesteding volgen en uitvoering van de 

werkzaamheden zal plaatsvinden in het najaar van 

2022 en het voorjaar van 2023. Wanneer de 

definitieve aannemer bekend is, kan de Gemeente 

meer zeggen over de fasering van de herinrichting 

en de daadwerkelijke start van de werkzaamheden. 

Op de website vindt u een tekening van het 

definitieve plan. 

 

Nieuwbouw Aylvalân 

Het blijft een moeizaam proces; het wijzigen van 

het bestemmingsplan vraagt toch meer tijd dan 

verwacht en het zal nog een paar maanden duren 

voordat dit rond is. In de zomer is er een 

bijeenkomst geweest met geïnteresseerden voor de 

starterswoningen en de small houses. Naar 

aanleiding van de belangstelling en reacties 

overwegen we om de optie van huurwoningen in 

het plan mee te nemen. Mochten we de keuze voor 

huur serieus gaan overwegen dan zullen de wensen 

vanuit het dorp meegenomen worden in de 

besluitvorming.  

 

Hierbij ook de 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. 

 

De fietspaden 

Vanuit de gemeente hebben we het bericht 

gekregen dat ze verwachten op korte termijn te 

starten met de aanbesteding en de eventuele 

vergunningaanvraag. Hopelijk kunnen ze dan in het 

laatste kwartaal van dit jaar te kunnen beginnen 

met de werkzaamheden. Als eerste zullen de 

fietspaden ten noorden van de Duerswâldmerwei 

tussen Wijnjewoude en Bakkeveen opgeknapt 

worden. Natuurlijk houden we u via de Slûswachter 

en/of de website op de hoogte als er nieuwe 

ontwikkelingen zijn.  

 

Als straks de fietspaden gerenoveerd zijn is dat 

wellicht een mooie aanleiding om een keer de 

Duofiets te reserveren om de nieuwe paden uit te 

proberen. De fiets kan in principe het hele jaar 

gratis gereserveerd worden via dagbesteding de 

Scheperij (Mjûmsterwei 37, tel 06-45238766 

en/of duofietsbakkeveen@gmail.com).  

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
about:blank
about:blank
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Wegwerkzaamheden Merkebuorren 

Wijnjewoude 

Vanaf maandag 5 september tot en met 14 oktober 

is de doorgaande weg tussen Bakkeveen en 

Wijnjewoude afgesloten in verband met 

wegwerkzaamheden aan de 

Merkebuorren, Wijnjewoude. 

Verderop in de Slûswachter en op 

de website vindt u meer informatie. 

 

Contact met de Gemeente 

Naast bovenstaande activiteiten 

onderhouden we ook regelmatig het 

contact met de gemeente. We 

zorgen dat ze goed op de hoogte 

zijn en blijven van de onderwerpen die belangrijk 

zijn voor ons dorp zoals de behoefte aan 

nieuwbouw voor alle leeftijdscategorieën, de 

scholen, gymnastiekvoorzieningen en de 

verkeersveiligheid in de hoop dat ze er bij het 

maken van hun plannen rekening mee houden.  

 

 

Dorpsbudget 2022; aanvragen kan tot 31 

oktober ! 

Plaatselijk Belang krijgt elk jaar een bedrag van de 

gemeente (ongeveer €4000) wat bestemd is voor 

projecten en initiatieven die bijdragen aan de 

burgerparticipatie en aan de leefbaarheid 

binnen een dorp. De spelregels voor het 

aanvragen en toekennen en het 

aanvraagformulier voor het dorpsbudget 

kunt u vinden op de website: 

www.bakkeveen.nl/pb . Tot 31 

oktober kunnen aanvragen ingediend 

worden! 

 

Josien Meulenhoff 

 

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. 

  



6 

  



7 

Nieuw bij ons in het dorp  
 

Harm Wiersma 

 

Het is woensdagavond 20 uur, buiten is het nog 25 

graden en ik mag plaatsnemen aan de tafel van 

Harm Wiersma, geboren op 10/5/1975, die sinds 

januari 2022 aan het eind van de Boskleane 

woont. Harm heeft een zoon Tom, geboren op 

15/4/2020. Hij is co ouder samen met zijn ex 

vrouw Annemarie uit Leek. Harm is in mei 2021 

gescheiden. 

 

Het huis (2 onder 1 kap) van Harm is een premie A 

woning uit de begin jaren 80. Het is binnen al naar 

eigen smaak ingericht. Nu is alle aandacht op de 

tuin en de schuur gericht. Voor is een grasveldje 

aangelegd en een terrasje waar je kunt zitten. 

Wanneer de coniferen wat hoger worden is het 

beschut en biedt het plekje wat privacy. Op zij van 

het huis is alles nog in ontwikkeling. Harm doet 

alles in eigen beheer en hergebruikt materialen. 

 

“Voor mij sprong deze plek eruit vanwege de mooie 

natuur vlakbij”, zegt Harm. “Het is wel even een 

inspanning geweest om alles rond te krijgen, maar 

met m’n financiële kennis is het gelukt”, vertelt hij 

verder, “in deze tijd van schaarste op de 

woningmarkt was het niet zo makkelijk om een 

geschikte woning te vinden en te kunnen kopen”.  

 

We zitten achter de koffie, Harm heeft z’n korte 

broek en T-shirt aan en sandalen. Hij is een man 

van 1.80, schat ik, blond slank postuur en een 

atletische bouw. Hij vindt het leuk zichzelf aan het 

dorp voor te stellen en heeft heel veel te vertellen 

merk ik achteraf. Het valt mij direct op dat er al 

zoveel contacten in de buurt en op de volkstuin zijn 

gelegd. Door het buiten klussen wordt hulp en 

advies aangeboden.  

 

 

 
 

Tom loopt graag naar de volkstuin zodat ook daar 

contacten worden gelegd. De mensen zijn plezierig 

in de omgang, Harm stelt zich benaderbaar op en 

houdt van het leggen van contact. 

Harm heeft een optie op een stukje volkstuin, iets 

wat wil onderzoeken hoe hem dit zal bevallen. 

 

Verder is Harm gevraagd om in het derde elftal van 

Bakkeveen te komen voetballen en kan hij ook bij 

de tennis zijn entree maken. (is hiervoor gevraagd 

door 2 verschillende buurmannen). 

 

Maar hoe kom je in Bakkeveen terecht? 

Ik woonde noodgedwongen in een 

studentenwoning in Groningen na de scheiding wat 

een nachtmerrie was. Het co ouderschap vraagt 

erom dat ik in een straal van 20 kilometer rondom 

Leek ging wonen. Ik ben zo blij met deze 

fantastische eigen plek nu! Ik zocht en vind nu 

rust en stabiliteit in Bakkeveen.  

 

Nog even tussendoor omdat ik het anders vergeet 

te vermelden: 

Wanneer ik binnenkom is Harm zijn kapotte 

wasmachine aan het maken. De hele bovenkant 

ligt eraf, het gereedschap ligt op de vloer. Ik dacht 

dat ik het euvel had verholpen maar het dashboard 

geeft nog een storing aan, zegt Harm. De 

wasmachine pompt niet goed. Dit zegt iets over de 

zelfredzaamheid van de man waarbij ik op bezoek 

ben. Helaas kan ik geen hulp bieden ondanks mijn 

achtergrond. 

 

En dan schakelt de hoofdrolspeler zo om, gaat 

zitten en neemt de tijd voor een interview in de 

Slûswachter. 

 

Wie is Harm Wiersma? 

Harm is een man van 47 met veel levenservaring 

die zich snel thuis voelt bij andere mensen. “Mijn 

aard is dat ik nieuwsgierig ben naar mensen en wil 

weten wat ze doen en waarom. Ik lees veel, 

studeer en leer bij”. De grote stapel boeken op 

tafel en de inhoud van de boekenkast laten een 

voorkeur zien, het gaat over filosofie, psychologie  
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Herfstvakantie 

 

De praktijk en apotheek zijn gesloten van 

 

maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022 

 

Houd rekening met uw medicatievoorraad! 

 

 

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: 
 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik 

Meester Geertswei 15 

9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen 
  

http://www.jehuisarts.nl/


9 

en economie. Vooral hoe mensen tot een mening 

komen hebben de interesse van Harm. Andere 

inzichten boeien hem en dit onderzoekt hij door 

erover te lezen. Zelfbeschikking, vrijheid van 

meningsuiting in deze tijd van polarisatie, er is veel 

om over na te denken en te bestuderen.  

 

“Het ouderschap en nu een leven alleen op te 

bouwen vragen tijd, ik moet haast tijd reserveren 

om te lezen”, vertelt Harm met een lach. 

“Ik ben een eigenzinnige man die graag op zichzelf 

is, maar van de andere kant zou ik graag weer een 

partner ontmoeten om ook al is het voor de 

weekenden, of zonder het samenwonen”, geeft 

Harm aan. 

 

Harm is geboren in Ternaard (Friestalig dus). Hij 

heeft nog 2 zussen die in Canada en Groningen 

wonen. Vader Jan en moeder Loekie zijn 76 en 72 

jaar en vervullen geen rol in de oppas. De 

frequentie in contacten is niet hoog, ieder is 

behoorlijk op zichzelf.  

 

Harm ging in Ternaard naar de basisschool en 

daarna naar het VWO in Dokkum waar hij het 

diploma voor de HAVO haalt. Harm vindt werk bij 

de ABN Amro bank, wordt effectenhandelaar in 

Amsterdam en gaat daarna als financieel adviseur 

bij de Hypotheker werken. Harm werkt ook als 

leraar economie in Emmeloord. Hij woont 

gedurende een periode op 2 verschillende plaatsen 

in Duitsland. In 2018 leert Harm Annemarie uit 

Leek kennen, ze krijgen al snel een zoon Tom. 

De relatie loopt uit op een scheiding waardoor 

Harm in eerste instantie naar Groningen verhuist. 

 

Hobby’s 

Lezen, klussen en sporten. “Ik heb me aangemeld 

als vrijwilliger bij het Sinnehiem in Haulerwijk.” 

Harm werkt nu op camping het Hout en wil in het 

nieuwe schooljaar weer aan de slag gaan als 

onderwijsondersteuner in het middelbaar 

onderwijs. Hij heeft goede hoop een geschikte 

baan te vinden en de contacten ervoor zijn gelegd.  

 

Wat vind je van het voorzieningenniveau in 

het dorp? 

Het aanbod is wat mager wanneer je verwend bent 

met het wonen in de stad. Ik ben echter niet 

veeleisend en pas me aan. 

 

Bloeizone 

Ik heb er kennis van genomen. Ik kook zelf (vind ik 

leuk) en probeer zo gezond mogelijk te leven. Wat 

me meestal wel lukt. 

 

Muziek 

Ik hou van verschillende muziekstijlen en 

luister graag naar Sublime FM (jazz en soulmuziek) 

Ook John Mayer valt bij mij in de smaak. 

 

 
 

Tot slot 

Zoon Tom. Hij is nu bij zijn moeder. Hij is een 

gezonde blije jongen en heeft het prima naar zijn 

zin, zowel bij zijn moeder als bij Harm. Ze kunnen 

goed met elkaar overweg in hun rol als ouder, en 

daar zijn ze erg blij mee, en trots op. 

 

J.N. 
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Help peuteropvang Bakkeveen 
 

Beste ouders en verzorgers van alle peuters uit Bakkeveen, 

 

Aangezien door de huidige exploitant het besluit is 

genomen om met peuteropvang in Bakkeveen te 

stoppen, willen wij als oudercommissie gaan 

proberen om in Bakkeveen toch een peutergroep te 

behouden. 

 

Daarvoor is de steun nodig van ouders ! 

 

We willen jullie vragen om naar dit emailadres 

ocbakkeveen@gmail.com een mail te sturen met 

de gegevens van uw kind/ kinderen om te 

inventariseren wie er gebruik van een 

peuteropvang zou willen maken. 

 

 

 

Graag ontvangen wij deze gegevens: 

• Naam ouders/verzorgers 

• Naam kind 

• Geboortedatum kind 

• Per welke datum u gebruik wilt maken van 

de peuteropvang 

Let op! Dit is dus geen aanmelding maar een 

inventarisatie van de oudercommissie ! 

Ook als er verdere vragen zijn, stuur ons gerust 

een mail. ocbakkeveen@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet, de oudercommissie 

Peuteropvang Bakkeveen 

Maurien Douwsma 

Iris Roffel 

Garma Renkema 

  

mailto:ocbakkeveen@gmail.com
ocbakkeveen@gmail.com
mailto:ocbakkeveen@gmail.com
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Uit de praktijk van de notaris 

 

 

 

Jubelton verdwijnt:  

wat is er nog mogelijk? 
 

 

Het is al heel wat jaren mogelijk om belastingvrij te 

schenken voor de eigen woning. De begunstigde 

van deze schenking hoeft geen schenkbelasting te 

betalen als daarmee bijvoorbeeld een huis wordt 

gekocht of verbouwd en aan een aantal andere 

voorwaarden wordt voldaan. In 2022 kan er 

maximaal € 106.671 belastingvrij voor de eigen 

woning worden geschonken. Deze belastingvrije 

schenking wordt ook wel de 'jubelton' genoemd. 

 

Het kabinet heeft plannen om de jubelton af te 

schaffen in 2024, met een tussenstap op 1 januari 

2023. Dan wordt namelijk het bedrag dat iemand 

belastingvrij voor de eigen woning kan schenken 

verlaagd naar € 27.231. De Tweede en Eerste 

Kamer moeten deze plannen nog goedkeuren.  

 

Vooruitlopend hierop krijgen wij al veel vragen. 

Wat te doen als bijvoorbeeld het oudste kind de 

jubelton al heeft gekregen maar het jongste kind 

nog niet? Een vraag die ook vaak komt is of er aan 

studerende kinderen een jubelton kan worden 

geschonken. 

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die 

er in 2022 nog zijn? 

 

Wij kijken graag met u mee wat er in uw situatie 

en die van de begunstigde mogelijk is. Goed advies 

kost tijd, dus daarom is het aan te raden niet te 

lang te wachten vanwege de verlaging per 1 

januari a.s. 

 

 

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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Waar blijven de baantjeszwemmers 

 
 

Waar blijven de baantjeszwemmers als het 

zwembad in Bakkeveen, na een geweldige zomer, 

zijn poorten weer sluit voor de winterslaap? 

 

Baantjeszwemmers zijn in de zomer met name op 

werkdagen tussen 7:00 en 10:00 uur te vinden in 

ons openluchtzwembad. De één stapt gelijk uit zijn 

pyjama in het zwempak en slaat de badjas om, de 

ander richt eerst zijn kleedhokje in met een 

vloerkleedje, koffiezetapparaat en spiegeltje, 

alvorens zich om te kleden. Je hebt 

baantjeszwemmers in vele soorten en maten. 

 

Zo zijn er de erg serieuze baantjeszwemmers. Ze 

zijn uitgerust met snelle zwempakken, badmutsen, 

brillen, oordoppen, polscomputers en 

trainingsattributen. Pas als ze alles goed hebben 

ingesteld gaan ze er als een speer vandoor in het 

water. 

 

 
 

Er zijn ook de conditie baantjeszwemmers, die het 

meer om de afstand (minimaal 80 baantjes) gaat 

dan om de maximale snelheid. 

 

En dan zijn er nog de sociale baantjeszwemmers. 

Dit is verreweg de kleurrijkste groep en ook de 

groep waarin ondertekende ronddobbert. 

 

Deze zwemmers vinden intermenselijk sociaal 

contact veel belangrijker dan afstand en snelheid. 

Ze zijn te herkennen aan het feit dat zij onder alle 

weersomstandigheden blijven doorpraten tijdens 

het zwemmen en dat zij regelmatig in groepjes 

samenklonteren in het water voor de bassinrand 

om de laatste nieuwtjes met hun medezwemmers 

uit te wisselen. 

Het liefst komen ze zwemmen als het wat drukker 

is, want dan hoor je nog eens wat. Eentje maakt 

het soms zo bont dat ze slechts drie baantjes 

zwemt en een half uur kletst. 

En dat is helemaal niet erg, want het gaat om de 

verbinding en de interactie in het dorp. Het 

zwembad is daar een geweldige plek voor. 

 

De groep sociale baantjeszwemmers blijft ook 

gewoon doorpraten onder de douches en in de 

kleedhokjes. Zelfs tijdens het gezamenlijk 

uitspoelen en centrifugeren van de badkleding.  

Ze laten elkaar bij het afdouchen ook graag 

kennismaken met hun favoriete shampoos en 

conditioners. Ik moet mijn vrouw dan ook 

regelmatig na het zwemmen uitleggen waarom ik 

opeens naar een multifruit-complex ruik in plaats 

van naar krachtig cederhout met een vleugje munt.  

Dit terwijl ik mij achter de koffie zet met een wel 

verdiende beschuit met aardbeien en de kokosolie 

mijn haar nog steeds een geweldige 

multidimensionale glans verschaft. 

 

Het leszwemmen voor de kinderen gaat tijdens de 

grote schoolvakantie ook gewoon door, naast de 

baantjeszwemmers. Dat is handig, want door de 

opgepikte aanwijzingen van badjuf Engel strek ik 

nu veel beter uit in het water, maak ik keurig mijn 

schoolslag af en lig ik op mijn rug als een sterretje 

te ontspannen in het heerlijke water. Onderwijl 

geniet ik van de helder blauwe wolkenluchten en 

de prachtige groene boomkronen boven mij. 

 

Zo genieten de baantjeszwemmers allemaal op hun 

eigen manier van Dúndelle. Het zwemwater 

verbindt alle zwemmers met elkaar en maakt dat 

er mooie dingen tot stand komen in ons dorp (die 

niet langer onder water blijven). Ze dobberen als 

uitverkorenen in hun eigen moment rond en 

stappen allemaal als herboren het water uit. 

Helemaal klaar voor een nieuwe dag met mooie 

plannen. 

 

Het blijft nog wel een verrassing waar deze queens 

of the swimmingpool de komende herfst weer 

zullen opduiken in Bakkeveen. 

 

Jacob van der Weij (voormalig fast lane swimmer) 
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Ach, vlieg toch op, opvliegers! 
 

Opvliegers. Een klacht die mannen en jonge 

vrouwen totaal niet kennen, maar voor vrouwen in 

de overgang soms behoorlijk lastig is. Als je daar 

bovenop ook nog prikkelbare darmen hebt, dan 

voel je je helemaal niet lekker in je eigen lichaam.  

 

Met dit bijltje moest Moriah hakken, voordat zij 

haar eetpatroon had aangepast. De overgang met 

enkele symptomen waren ingetreden. Ze kreeg 

opvliegers die niet alleen meer ’s nachts kwamen, 

maar ook overdag. Dat, terwijl Moriah nog geen 45 

jaar oud is. Ook overgangsklachten als 

voortdurende spierpijn, zweetaanvallen en 

hartkloppingen, die haar aan het werk ineens 

overvielen, moest zij ervaren     

Nee, het was niet gemakkelijk.  

 

Behalve deze meopauzale ongemakken, waren 

lucht in de darmen, een opgeblazen gevoel, 

misselijkheid en veel luid geborrel in de buik, voor 

haar een dagelijks ritueel. Ze kreeg er soms zelf 

pijn van dat uitstraalde naar haar rug. Volledig 

afhankelijk van de medicijnen kon zij alleen nog 

het toilet bezoeken. Haar energieniveau leed hier 

vanzelfsprekend ook erg onder. 

 

Toen Moriah haar voedingspatroon door mij had 

laten screenen, kwam er niet veel ‘geks’ uit naar 

voren. Ze had een heel normaal eetpatroon 

bestaande uit broodjes met kaas of ei, glaasjes 

melk, een stukje vlees bij de warme maaltijd, fruit 

en groente.  

 

Maar hoe ‘normaal’ dit eetpatroon voor de meeste 

mensen ook is, voor Moriah was het de oorzaak 

van vele problemen. Met wat aanpassingen hier en 

daar en de volledige enthousiaste inzet van Moriah, 

heeft zij het getij voor een groot gedeelte kunnen 

keren. Een vervanging zoeken voor kaas, melk en 

ei, was vanaf dat moment wel aan de orde. 

 

Na enkele weken het voedingsadvies te hebben 

opgevolgd, voelde zij zich enorm energiek en 

waren de opvliegers drastisch verminderd. De 

darmen waren nu eindelijk ‘ontspannen’, waardoor 

ze geen last meer had van overmatige lucht in haar 

darmen en ook geen pijn meer. Ze heeft sindsdien 

elke dag een normale stoelgang zonder pijn en 

zelfs zonder medicijnen! 

 

Moriah is enorm blij dat de huisarts haar het advies 

heeft gegeven om haar voeding te screenen, want 

nu weet ze wat haar goed doet en wat juist niet. 

Ze heeft overigens al ervaren dat als ze even 

buiten haar boekje gaat, haar lichaam het haar 

direct laat merken. Dat is haar motivatie om 

hiermee door te gaan. 

 

Misschien kamp jij ook met een klacht waarvan je 

niet eens vermoedt dat de oplossing in je leefstijl 

ligt. Kijk er gerust eens samen met Jennifer Plein 

naar, wellicht vind ook jij de sleutel naar je 

gezondheid en leef je daarna weer vrolijk verder. 

 

Jennifer Plein | Diëtist is specialist op het gebied 

van voeding in relatie tot ziekte en gezondheid en 

is gevestigd in huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

Weverswâl 6, Bakkeveen. 

 

Heb je vragen of wil je een afspraak maken, neem 

dan gerust contact op. 

Telefoon: 085 2006 422 

E-mail: info@jenniferplein-dietist.nl 
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Vrouwen van Nu 

 
Zoals beloofd komen nu de foto’s van onze 

muziekavond en het bootreisje (alle foto’s staan op 

bakkeveen.nl vanaf ’s avonds 7 september). 

 

De muziekavond werd verzorgd door diskjockey 

Aalstje Ypey. We deden een muziekquiz, bij het 

beantwoorden van de vragen voor iedereen, moest 

je in een piepbeest knijpen voor het goed 

antwoord, of bij een a, b of c vraag moest je een 

cd opsteken met a, b, of c erop. Maar je moest wel 

het goede antwoord weten anders gingen je punten 

eraf. Er waren ook vragen bij waarop je moest 

dansen, nou daar wist Eppie Pera wel raad mee, ze 

deed perfect Michael Jackson na met de Moonwalk. 

We hebben erg veel gelachen, gedanst en 

gezongen, Aalstje mag zeker nog een keer komen.  

 

 
 

Dan ons bootreisje op 13 mei, met de bus naar 

Drachten waar we op de boot stapten: de 

‘Harmonie’. 

 

Eerst maar koffie/thee met gebak. Iedereen had de 

corsage op die Lia Balm gemaakt had voor het 

jubileumfeest (75 jarig bestaan). 

Een geweldige Friese lunch met alles erop en 

eraan. Dan maar even de benen strekken in Grouw 

de meeste vrouwen gingen daar rondwandelen en 

winkelen.  

 

 

 

Bij terugkomst op de boot werden de dames 

verwelkomt door een quizmaster, ze schotelde de 

dames 25 vragen voor. Er mocht niet voorgezegd 

of afgekeken worden want dan kwam de 

quizmaster met haar vliegenmepper langs. 

Sommige vragen waren zeer pittig bleek achteraf.  

 

Er waren drie dames die bijna alles goed hadden: 

1) Sieta 20 goed 

2) Ine 19 goed 

3) Eja 17 goed 

 

 
 

 

Ze werden beloond met wat lekkers en een 

medaille. Daarna was het tijd voor een hapje en 

een drankje, want dat hadden we wel verdiend. We 

genoten van het reisje, er werd veel gelachen en 

gepraat, maar aan alles komt een eind, Mary 

bedankte ons voor de gezellige dag en dat het een 

geslaagd feestje was geworden. Dat kon iedereen 

alleen maar beamen. 

 

Truus Witteveen 
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Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 

0516-541777 

De Oanrin verdeeld over 2 locaties 
 

Voor de vakantie bleek uit een onderzoek naar de 

staat van de vloeren op OBS De Oanrin dat een 

groot deel van de vloeren niet meer betrouwbaar 

is.  

 

 

In de vakantie is besloten om 2 van de 4 groepen 

(groep 1-2 en groep 3-4) te laten starten in de 

ruimte van Dúnhoeke en in de voormalige ruimte 

van de Peuterspeelzaal bij Dúndelle. 

 

 

Groep 5-6 en 7-8 zitten nog wel in de school. Twee 

lokalen en het speellokaal zijn niet afgekeurd en 

kunnen dus ook gewoon gebruikt worden. 

 

 

Om dit voor elkaar te krijgen moesten er (vooral 

op De Oanrin) aanpassingen worden gedaan, zoals 

het plaatsen van nieuwe toiletten en nieuwe 

bestrating. Verder is er natuurlijk verhuisd. Dit is 

grotendeels in de laatste week van de vakantie 

gebeurd. 

 

 

Het is heel fijn dat de contacten met Dúnhoeke, 

Optisport, de bedrijven en de gemeente direct 

goed waren en alles snel geregeld kon worden.  

 

 

Dat we nu op 2 locaties zitten betekent wel dat de 

kinderen elkaar minder treffen. Om dat enigszins 

op te lossen spelen alle kinderen 2 keer per week 

gezamenlijk op het plein van De Oanrin. Daarnaast 

zullen we andere gezamenlijke schoolactiviteiten 

organiseren, zodat de kinderen elkaar wel blijven 

ontmoeten. 

 

 

Ondanks deze tegenslag zijn we het schooljaar 

goed gestart en gaan we er een mooi jaar van 

maken! 

 

 

 

 

De Oanrin, de school die 

ertoe doet! 

  

Groep 1 & 2 zijn in voormalige peuterspeelzaal 

gehuisvest. 

Groep 3 & 4 krijgen les in de zaal van Dúnhoeke. 

Het nieuwe toegangspad naar het gebouw van De 

Oanrin. 
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VREDE - Onbereikbaar of dichtbij? 
 

Vrede is afwezigheid van oorlog of onrust; het kan 

ook de gedachte overbrengen van gezondheid, 

veiligheid en vriendschap. Je kunt vrede sluiten, je 

actief inzetten voor vrede maar iemand ook vrede 

wensen. Een vriendelijke groet zou je een 

boodschap van vrede kunnen noemen. Waar we 

als nooit tevoren behoefte aan hebben is vrede in 

de wereld. Maar om vrede te bereiken bedenken 

mensen – menselijke oplossingen.  

 

Ik heb me verbaasd over de uitspraken van 

Patriarch Kirill, de leider van de Russisch-

orthodoxe kerk. Hij ‘rechtvaardigt de Russische 

invasie in Oekraïne door het conflict een onderdeel 

van de strijd tegen zonde te noemen.’ En aan de 

andere kant gebeurt precies hetzelfde. De 

metropoliet Epiphanius I van Kiev, het hoofd van 

de Oekraïens-orthodoxe kerk verklaarde: ‘dat het 

doden van Russische soldaten geen zonde is.’ 

 

Wat denk jij? Horen religies die beweren Jezus 

Christus te volgen hun aanhangers aan te sporen 

tot oorlog? Jezus zei: ‘Je moet je naaste liefhebben 

als jezelf’ en ‘Heb je vijanden lief’. Sta hier eens bij 

stil: Als christenen al niet mochten strijden om 

Jezus te beschermen, mogen ze dan om andere 

redenen wel de wapens opnemen? 

 

Op dit moment lijkt vrede heel ver weg, zeker voor 

al die onschuldige mensen die midden in een 

oorlogshaard zitten!  

 

Toch is er een vrede die dichtbij is, het ligt als het 

ware voor het oprapen! Een geschenk van onze 

Schepper, Vrede! 

 

In Romeinen 15:33 staat een mooie wens: „Moge 

de God die vrede geeft, met u allen zijn.” Jehovah 

God geeft vrede door middel van Jezus. Dit geeft 

mij en mijn vrouw in deze roerige tijd innerlijke 

rust. We houden ons vast aan bijvoorbeeld de 

belofte in Psalm 46:9 waar van God wordt gezegd: 

“Hij maakt overal een eind aan oorlogen.” Of wat 

vind je van Psalm 72:7 waar over de nabije 

toekomst wordt gezegd: ‘er zal volop vrede zijn tot 

de maan er niet meer is’, dat wil zeggen vrede 

voor altijd! 

 

Vrede begint bij onszelf en dan is het opeens heel 

dichtbij! 

 

Via Bob Honing 
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Oproep ! 
Muziek bij de buren 

 
 

Vorig jaar in mei hebben we voor het eerst het 

huiskamerfestival ‘Muziek bij de Buren’ 

georganiseerd in Bakkeveen. 

Bij iedereen, muzikanten, bezoekers en 

gastadressen viel dit zo in de smaak, dat we er in 

2023 een vervolg aan geven, maar nu op 

zondagmiddag 12 februari. 

 

Wat is dit ook al weer; ‘Muziek bij de 

Buren’ ?  
Het concept is simpel: artiesten treden gratis op in 

5 huiskamers, die door anderen in Bakkeveen 

beschikbaar worden gesteld. 

In de intieme setting van een huiskamer kom je bij 

je buren over de vloer. De huiskamer dient meteen 

als podium voor een artiest. 

De muzikanten spelen drie sets van dertig 

minuten, gratis. Steeds in dezelfde huiskamer.  

Tussendoor, in de pauze, kunnen de bezoekers van 

het festival na een set dus van de ene huiskamer 

naar de andere huiskamer hoppen.  

De optredens zijn gratis te bezoeken. Het levert de 

huiskamereigenaren, bezoekers en muzikanten 

waardevolle ontmoetingen op.  

 

Je kunt je vanaf nú tot 1 november 

opgeven als 

• Muzikant of 

• Huiskameradres. 
 

Muzikant 
Alle muzikanten mogen zich aanmelden. Qua 

muziekstijl is er geen beperking: van jazz tot 

klassiek, van singer-songwriter tot wereldmuziek 

enz. 

Wellicht ben je een jong talent en wil je je eerste 

stappen zetten als muzikant? Dan is een 

huiskamer heel geschikt om te proberen.  

Ook als je al veel muzikale vlieguren hebt 

gemaakt, is optreden in een huiskamer nog altijd 

heel bijzonder. Iedereen is welkom ! 

Om kennis met jou en je muziek te maken, is het 

fijn om al iets van je te zien, bv op facebook, 

YouTube of stuur 

ons gewoon even 

een filmpje. 

 

We ontvangen 

graag van jou een 

berichtje, waarin 

je je even 

voorstelt.  

 

We laten dan zo gauw mogelijk weten of je op 12 

februari van de partij bent. 

Speel jezelf geen muziek, je mag ons natuurlijk 

ook iemand of muziekgroep tippen. 

 

Huiskamer 
Het muziekfeest vindt plaats in 5 huiskamers, 

verspreid over heel Bakkeveen. 

In elke huiskamer verzorgt een muzikant of groep 

3 optredens van max een half uur. 

Na elk optreden is er een half uur pauze waarin de 

bezoekers naar een andere huiskamer kunnen 

gaan. 

Als huiskameradres ben je gastheer/-vrouw voor 

muzikant en bezoekers. 

Voorafgaand aan de optredens komen we bij je 

langs om e.e.a. met je door te nemen bv over de 

opstelling van de stoelen, plaats van optreden ed. 

Je moet ong. 20 bezoekers kunnen ontvangen. 

Lijkt je dit leuk, dan kun je je nu aanmelden. 

 

Praktische info 
• Datum: zondag 12 februari 2023 in Bakkeveen 

• Tijdstip: 13.30 – 16.00 

• Vanaf 16.00 gezamenlijke gezellige afsluiting 

• Info en opgave tot 1 november: 

Muziekbijdeburen2023@gmail.com 

• Tel. info: 0516-541770 / 06 10699091 : 

Sybrand Bosma 

 

We horen graag van je! 

Commissie: ‘Muziek bij de Buren’ Bakkeveen 

  

mailto:Muziekbijdeburen2023@gmail.com
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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 
 

 

 

 

Gebruik zaal Dúnhoeke
Zoals bekend zijn de vloeren van het oude deel van 

OBS De Oanrin recent afgekeurd. De peuters en 4 

van de 8 groepen van De Oanrin hadden een nieuw 

onderkomen nodig. Nadat enkele alternatieven 

waren afgevallen, werd duidelijk dat voor het 

onderwijs de (omgeving van de) voormalige 

peuterspeelzaal in Dúndelle en de zaal Dúnhoeke 

het meest geschikt waren. Dúnhoeke wordt het 

meest ’s avonds gebruikt, dus waren er 

mogelijkheden.  

 

Er is afgesproken dat De Oanrin tot einde van het 

jaar met groep 3 & 4 les geeft in Dúnhoeke (en 

groepen 1 & 2 in de voormalige peuterspeelzaal). 

Ongeveer halverwege de middag, na de dagelijkse 

schoonmaak, kan Dúnhoeke dan weer voor de 

normale activiteiten worden gebruikt.  

 

Voor het gebruik van Dúnhoeke in de ochtenduren 

en begin van de middag is er inmiddels goed 

overleg tussen tennisvereniging Dúndelle en 

Dúnhoeke om naar de tenniskantine uit te kunnen 

wijken. Hiermee kunnen we èn alle activiteiten 

door laten gaan èn het onderwijs tijdelijk een 

goede plek bieden. 

 

Jan van Dalen, namens SCW-Dúnhoeke 

 

Nieuws van het SCW 
 

De kinderen zijn weer naar school, zelfs Dúnhoeke 

is daarbij ingeschakeld, en alles kan weer van 

start. Wat kan en is er allemaal mogelijk in 

Bakkeveen?  

Kijkend naar de activiteiten die al eerder werden 

aangeboden is het belangrijk ook nieuwe 

initiatieven, zoals de Huiskamer en Sjong en 

Walking Football ruimte te geven. In Bakkeveen 

gebeurt veel onder de paraplu van de bloeizone. 

Initiatieven die passen binnen de doelstelling van 

de bloeizone kunnen organisatorisch en financieel 

worden ondersteund. 

 

Tijdens de vakantie kreeg de Bloeizone het bericht 

van de gemeente dat Bakkeveen mag meedoen in 

een groter regioproject om bloeizones te 

ontwikkelen. Voor Opsterland geldt dat voor 

Wijnjewoude en Bakkeveen. De plannen daarvoor 

moeten deze weken worden beschreven en vanuit 

bloeizone Bakkeveen is daarbij gekozen voor 

koken en voeding. Al eerder werd duidelijk dat er 

behoefte bestaat aan kookcursussen. De bloeizone 

wil daarbij nu ook kinderen betrekken en liefst in 

samenwerking met beide scholen, horeca en 

volkstuin aan de slag. Er worden globale plannen 

gemaakt waardoor alle mogelijkheden open blijven. 

Er is dus werk aan de winkel! Ideeën zijn 

welkom!!!!!!! 
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De gewone activiteiten gaan weer van start: 

 

Natuurwandelen 

Iedere dinsdag om 9.30u kan er gewandeld 

worden. Tijdens de vakantie is deze activiteit 

gewoon doorgegaan en iedere keer waren er weer 

ongeveer 10 wandelaars. Verzamelen bij Dúndelle. 

Na afloop kan er een kopje koffie worden 

gedronken. Opgeven is niet nodig en de 

begeleiding wordt gedaan door vrijwilligers uit 

Bakkeveen die de omgeving goed kennen. 

 

Filmhuis 

In de vakantie is de traditionele buitenfilm 

gedraaid. Het was weer heel gezellig zo samen te 

zijn en mensen kijken alweer uit naar de gewone 

filmavonden die op 16 september weer van start 

gaan. Bedenk ook dat er regelmatig een 

zondagmiddagfilm wordt gedraaid, de eerste op 2 

oktober. Zie het bericht van het Filmhuis op 1 van 

de volgende pagina’s. 

 

Fittesten 

De eerste fittest staat gepland voor zaterdag 5 

november. In de volgende Slúswachter leest u 

hier meer over. In de volgende Slúswachter wordt 

ook verslag gedaan van de resultaten van het 

onderzoek dat Anouk Willems in het kader van haar 

promotie heeft verzameld. Die resultaten zijn 

bijzonder. 

 

Buurtbegeleidingsproject 

Door de Van Teyensfundatie is geld toegekend voor 

dit project. Het gaat om leefstijlbegeleiding van 

een kleine groep mensen gedurende langere tijd. 

Jennifer Plein zal dit project samen met Annemarie 

Bongers opzetten. Ook de sportverenigingen 

kunnen er bij betrokken worden. 

 

Dorpstuin 

Bakkeveen krijgt steeds mooiere borders! Rijd over 

de Merskekamp en kijk bij de Aylvalân, de 

dorpstuin heeft hier samen met de bewoners mooie 

borders aangelegd. De gemeente werkt mee als 

het dorp zelf maar wat doet. Regelmatig staan er 

oproepen op de website om mee te helpen met de 

dorpstuin. 

  

(H)eerlijk eten 

We hopen allemaal dat corona deze winter een wat 

milde vorm zal laten zien. (H)eerlijk eten heeft 

behoorlijk wat last gehad van de coronaperikelen. 

Gelukkig zijn er weer wat groepjes opgestart. Eten 

bij iemand thuis met 6-8 gasten, liefst een paar 

mensen die je niet kent. Enkele mensen koken en 

de kosten worden gezamenlijk gedragen. Je leert 

mensen kennen en je eet ook nog lekker en 

gezond. 

 

Energiewijs Bakkeveen 

Het zonnedak op het bedrijf van Aalze Veenstra 

draait op volle toeren. Binnenkort is de opening 

voor leden van de coöperatie. Daarnaast wordt er 

gedacht aan het aanschaffen van een deelauto. 

Zijn daar mogelijkheden voor en hoeveel 

deelnemers zijn er in Bakkeveen te vinden? 

 

De Huiskamer 

Dit initiatief loopt fantastisch. Omdat in de 

vakantieperiode veel mensen weg zijn en daardoor 

weinig gebeurt in Bakkeveen, was besloten de 

maaltijd ook in de vakantie door te laten gaan. Tot 

verbazing van iedereen kwamen er evenveel 

gasten op af als buiten de vakantieperiode. De 

volgende maaltijd vindt plaats op donderdag 15 

september. Met dank voor de fijne samenwerking 

met ”Gewoon de Brink” . Zie www.bakkeveen.nl 

 

Sjong 

Een nieuwe activiteit: laat je verrassen en beleef 

een bijzondere gezellige middag gratis dankzij 

ondersteuning van de bloeizone. 

 

Walking Football 

Tijdens het bezoek van Arcadia aan Bakkeveen op 

2 juli is Walking Football geïntroduceerd in 

Bakkeveen. Aanvankelijk wilde niemand meedoen, 

maar de zakenclub durfde wel en Foppe de Haan 

deed de rest. De goede voetballers konden hun 

kunstjes etaleren, maar iedereen kon meedoen en 

dat gaf heel veel plezier in het veld en aan de kant. 

Enkele spelers waren zo enthousiast dat ze Walking 

Football willen gaan organiseren in Bakkeveen. 

Foppe de Haan heeft zijn medewerking toegezegd. 

Overigens was de nazit zeker zo leuk als het 

walking football. 

 

Minibiebs voor kinderen 

De minibiebs zijn een groot succes in Bakkeveen. 

Ook van vakantiegangers krijgen we te horen hoe 

fijn en verrassend het is zoveel minibiebs in 

Bakkeveen te vinden. Er zijn inwoners die iedere 

week een rondje maken. Soms staan er ook 

kinderboeken in de minibiebs, die vaak binnen een 

dag weg zijn.  

Zijn er mensen die een minibieb voor kinderen in 

hun tuin willen zetten? Deze minibiebs moeten wat 

lager staan en kunnen in vrolijke kleurtjes geverfd 

worden. Belangstelling? Neem dan kontakt op met 

de Bloeizone: bloeizone@bakkeveen.nl  

 

 

Nieuwe ideeën 

Ook nieuwe ideeën zijn welkom. Er is heel veel 

mogelijk om van Bakkeveen, samen met alle 

verenigingen en organisaties een nog fijner en 

gezonder dorp te maken!!!!! 

 

De regiegroep bloeizone bestaat uit:  

Annemarie Bongers, Jon Brouwers, Roel Hoekstra, 

Emy Hoogenboom, Frans Mulder, Jennifer Plein en 

Silde Uithol 
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Eten in “De Huiskamer” 
 

Op DONDERDAG 15 september kan er weer 

gezellig worden gegeten in DE HUISKAMER  

van De Mande. 

Welkom vanaf 16.45 uur 

We eten om 17.15 uur. Deze keer een kwartiertje 

vroeger dan “normaal”. 

 

Wat staat er op tafel? 

Een overheerlijke zomerstamppot ! 

Voor- en nagerecht zijn een verrassing! En 

uiteraard is er gratis koffie na de maaltijd.  

 

Het volgende huiskameretentje zal plaats vinden 

op woensdag 12 oktober. Dan eten we Chili Con 

Carne ! 

 

De hoofd- en nagerechten zijn zoals altijd bereid 

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 inwoners van Bakkeveen vanaf 50 jaar. 

 

Aanmelden s.v.p. zo snel mogelijk bij: 

• Petra de Jong  06 52677778  

dejongpeetje@gmail.com 

• Tet de Boer 06 15280624      

boerhoog@hetnet.nl 

• Bauke Jeninga 0630923333 

bjeninga@hotmail.com 

• Roelie Dijk 06 44213315       

dijkroelie@gmail.com 

• Roel Hoekstra 0652383227    

roelofhoekstra@home.nl 

 

Problemen met vervoer?   

Neem dan contact op met één van de hierboven 

genoemde commissieleden. 

 

Tot ziens in de huiskamer! 

Bauke, Janneke, Tet, Petra, Roel en Roelie 

 

Ons huiskameretentje wordt gesponsord door  

Eetcafé "GEWOON DE BRINK “. 

Met dank aan Bloeizone Bakkeveen.   

  

mailto:dejongpeetje@gmail.com
mailto:boerhoog@hetnet.nl
mailto:bjeninga@hotmail.com
mailto:dijkroelie@gmail.com
mailto:roelofhoekstra@home.nl
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Filmhuis Bakkeveen start met nieuw 

filmseizoen 
 

Filmhuis Bakkeveen vertoont van 

september t/m april maandelijks een 

vrijdagavond- en een zondagmiddagfilm 

in mfc Dúndelle.  

Daarnaast organiseert het filmteam ook 

jaarlijks een buitenfilm, een 

filmmarathon en een filmweekend.  
 

De eerste film van het nieuwe filmseizoen is op 

vrijdag 16 september. 

We trappen dan af met de innemende 

film  ‘Minari’.  
 

Het Koreaanse gezin Yi besluit het stadse leven in 

te ruilen voor het landelijke Arkansas om daar hun 

‘American dream’ waar te maken. Jacob hoopt dat 

een boerderij zijn gezin aan een beter leven zal 

helpen, maar de nieuwe omgeving brengt flink wat 

uitdagingen met zich mee. 

Maar als 

grootmoeder 

onverwachts 

bij ze intrekt, 

wordt het 

gezin pas 

echt op de proef gesteld. 

 

MINARI werd genomineerd voor 6 Oscars!! 

De film kreeg een Oscar in de categorie beste 

bijrol. 

 

Wil je weten welke film er draait en wil je op de 

hoogte blijven van alle verder informatie rond het 

Filmhuis, meld je dan aan voor de mailinglist: 

filmhuisbakkeveen@gmail.com 

 

Voor meer info: www.bakkeveen.nl/filmhuis  

  

mailto:filmhuisbakkeveen@gmail.com
http://www.bakkeveen.nl/filmhuis
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“SJONG!” 

 

 

In samenwerking met Bloeizone Bakkeveen 

organiseren we een aantal zangmiddagen voor 

iedereen die graag met anderen zingt. 

(Het is niet de bedoeling dat het een koor wordt). 

 

❖ Je hoeft geen talent te zijn. Als je zingen maar 

leuk vindt. 

❖ Het repertoire bestaat voornamelijk uit 

bekende en populaire liedjes. 

❖ Het is vrijblijvend; je bindt je nergens aan 

❖ Deelname is per keer mogelijk 

❖ Er is geen leeftijdsgrens, iedereen is welkom 

❖ Gratis.  

❖ Muzikale leiding: Tjitte Muizelaar uit Bolsward. 

❖ Locatie: Het Ankerplak, Bakkeveen. 

❖ Data: (voorlopig 3 keer) dinsdagmiddag 20 

september, 1 november en 13 december. 

❖ Tijd: 14.30 uur tot ca 16.00 uur (2x half uur 

zang + pauze met koffie of thee).  

 

Bij succes gaan we er 

waarschijnlijk mee door.  

 

Tot ziens en hartelijke 

groeten, 

 

Petra de Jong en Bauke 

Jeninga     

 

Kun je nog zingen, 

zing dan mee !!!  
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De Karavaan nei de Takomst is een tocht door Fryslân: van en door vooroplopers die zich bezighouden 

met een duurzame toekomst. 

Zaterdag 2 juli 2022 in Bakkeveen en omgeving 

 

De Karavaan nei de Takomst wil bestaande 

duurzame initiatieven in het zonnetje te 

zetten door een podium aan te bieden voor 

een geïnteresseerd publiek. 

 

De organisatie van de karavaan was vanuit heel 

Friesland naar Bakkeveen gekomen om in de 

omgeving van Bakkeveen een aantal initiatieven 

die een positieve bijdrage leveren aan de 

gemeenschap een hart onder de riem te steken en 

onder de aandacht te brengen. 

 

Start Bij Dundelle op zaterdagochtend 2 juli. Mooi 

tijdens de drukte van de vlooienmarkt. Opkomst 

was rond de 30 man. Na het introductiepraatje 

waarin duidelijk werd gemaakt je toch wel echt aan 

de verkeersregels te houden gingen we op weg 

naar Waskemeer. Vrijwel niemand in de groep had 

een idee wat we tegen zouden komen. Een snelle 

Google-search voorafgaand liet wel iets zien van uit 

de kluiten gewassen golfkarretjes, maar eigenlijk 

hadden we geen idee.  

 

Bij aankomst bij Frisian Motors werd toch wel 

duidelijk dat het een serieus en snel groeiend 

bedrijf is wat zijn eigen niche in de wereld van 

elektrische voertuigen gevonden heeft. De 

rondleiding liet zien dat het bedrijf zich ontwikkeld 

heeft van elektrische zitmaaiers tot op maat 

gemaakte terreinwagens voor de bouw en 

natuurbeheer. Knap gedaan.  

 

Na een gemoedelijke fietsrit van Waskemeer naar 

de achterkant van Wijnjewoude kwamen we aan bij 

de voormalige rioolwaterzuivering. Hier kwamen 

we erachter dat Wijnjewoude al jaren bezig is met 

verschillende energiebesparende projecten en 

projecten om eigen energie op te wekken. De WEN 

(Wijnjewoude Energie Neutraal) heeft in de 

afgelopen jaren al het halve dorp meegekregen in 

hun drive om het energiegebruik omlaag te 

brengen. Wederom een indrukwekkend verhaal. 

 

Daarnaast hebben we een hapje gegeten en was 

Foppe (de Haan) aangesloten om de fietstocht van 

Wijnjewoude naar Bakkeveen mee te pakken.  

 

In Bakkeveen kregen degenen die er nog niet mee 

bekend waren een overtuigend en inspirerend 

verhaal van Geert Louwers voorgeschoteld over de 

dorpstuin. Commentaar van een van de bezoekers 

was dat het een lekker concreet initiatief is wat zo 

gekopieerd kan worden, maar dat wel de drive en 

expertise van de initiatiefnemers van 

doorslaggevend belang is. 

 

Uiteindelijk eindigden we weer bij Dúndelle, waar 

eerst de kartrekkers van de Bloeizone in het 

zonnetje werden gezet door de organisatie van de 

Karavaan. Als opwarmer voor de afsluitende 

spreker (Foppe de Haan) stond nog een verdere 

introductie in de bloeizone op het programma.  

 

Eerst legde huisarts Jon Brouwers via een eerder 

opgenomen presentatie aan de groep uit wat de 

Blue zones zijn en wat de pijlers van positieve 

gezondheid precies in houden. Vervolgens een 

praatje van Annemarie en Evy over de 

verschillende werkgroepen en nieuwe initiatieven in 

het dorp die de Bloeizone omvatten en Jennifer, de 

diëtiste, die na 25 jaar gewerkt te hebben in 

Suriname helemaal overtuigd van het Bloeizone 

verhaal in Bakkeveen is neergestreken.  

 

Foppe was als afsluitende spreker een warme 

woordenvloed aan anekdotes, herinneringen en 

wijsheden. Hij gaf het publiek op een knappe 

manier zijn boodschap van het belang van 

verenigingen mee. 

 

Als actieve afsluiter werd er nog op het voetbalveld 

van de VV Bakkeveen een potje walking voetbal 

gespeeld met Foppe als scheidsrechter. De 

verhalen gaan dat dit walking voetbal een 

daverend succes was en in september vervolgd 

wordt (en dat Foppe dan ook weer van de partij is). 

 

Met zn allen na afloop op het terras geconcludeerd 

dat het een mooie en goede dag was. 

 

Berend Tillema 
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Walking football in Bakkeveen 
 

Zaterdagmiddag 2 juli j.l. deed oud-voetbalcoach 

Foppe de Haan ons dorp aan in het kader van de 

Vitaliteitsdag. 
 

Hij kwam vertellen over zijn visie op vitaal leven. 

En hoe je dat van jongs af aan al in de praktijk 

kunt brengen door jonge kinderen in sport- en 

spelvorm bijvoorbeeld rekenen en samenwerken 

aan te leren.  

De zaal maakte kennis met het door hem omarmde 

begrip Ubuntu, dat hij tijdens zijn periode als 

trainer in Zuid-Afrika, van Nelson Mandela had 

geleerd -Ik ben dankzij jou en jij bent dankzij mij –

.  

 

Dat de 79-jarige Foppe nog steeds elke dag zijn 

rek- en strek- en coördinatie-oefeningen doet, 

werd de aanwezigen wel duidelijk toen de oud 

gymleraar moeiteloos uit stand met zijn vingers de 

grond aantikte. Na zijn bevlogen verhaal 

gelardeerd met een aantal mooie anekdotes over 

zijn logeerpartijen in Bakkeveen en hoe hij van 

Ruud van Nistelrooij een wereldspits had gemaakt, 

werd het tijd om zijn “Ik ben, omdat wij zijn” in de 

praktijk te gaan brengen. 

 

Want deze zaterdagmiddag smaakte 

ondergetekende ook het genoegen om voor het 

eerst een walking football wedstrijd te gaan 

spelen.  

 

Het was voor mij meer dan vijftig jaar geleden dat 

ik destijds als speler van de Alkmaarse Boys op een 

voetbalveld had rondgelopen. Maar een partijtje 

wandelvoetbal mocht toch geen probleem 

opleveren voor iemand die veel voetbalwedstijden 

kijkt en al jaren een seizoenkaart van FC 

Groningen heeft … 

 

Het was voor mij dus wel even schrikken toen 

Foppe met een serieuze warming up begon op het 

kunstgras van de v.v. Bakkeveen. Na het geren en 

gezwaai met de armen en benen was er daarna 

gelukkig voldoende tijd om te recupereren, omdat 

Foppe ons de spelregels nog moest uitleggen.  

Ook zei hij dat het toch wel belangrijk was dat wij 

als team gingen samenwerken en een plan hadden 

om het doel van de tegenstander met de bal te 

bereiken. 

 

Die tegenstanders zagen er professioneel uit in hun 

zwaar door de lokale middenstand van Bakkeveen 

gesponsorde shirtjes. Edoch de spreuk op hun 

borst gaf aan dat het er met hun vitaliteit 

waarschijnlijk een stuk slechter voorstond dan met 

die van mij. Dus dat bood hoop op een 

overwinning! 

 

Foppe legde tijdens de wedstrijd af en toe het spel 

stil om met tactische aanwijzingen wat meer lijn in 

het spel van de stramme heren aan te brengen. 

 

In hun geest dartelden zij inmiddels als jonge 

veulens over het kunstgras rond en waren allen 

teleurgesteld toen de trainer aangaf dat de 

wedstrijd was afgelopen. Hoeveel het is geworden 

weet ik niet meer, omdat er na zo’n enerverende 

voetbalwedstrijd natuurlijk ook een derde en voor 

sommigen zelfs een vierde helft bij hoort… 

 

Maar dat het naar meer smaakt staat buiten kijf, 

en daarom komt Foppe de Haan op ons verzoek in 

september weer naar Bakkeveen voor een echte 

walking football training.  

Wij gaan met hem samen een fijn team bouwen, 

want wij is boven ik. 

Wil je ook een keertje kennis maken met walking 

football, kom dan langs. 

 

Van uw speciale sportverslaggever  

Jacob van der Weij. 
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Open Dag 
 

           

Op zaterdag 10 september van 10 

tot 15 uur openen wij onze deuren 

voor alle geïnteresseerden.  

 

➢ Wij vertellen over onze dagbesteding en laten u het een en ander zien.  

➢ Tevens openen wij onze landwinkel.  

➢ Koffie en thee staan klaar. 

 

 
                 Mjumsterwei 37, 9243 SK Bakkeveen   Tel: 06-45238766 
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Gezellige middag Zonnebloem 

wanneer: donderdag 27 oktober 2022 

aanvang: 14.00  – ca. 16.30 uur  (inloop vanaf 13.30 uur) 

waar:  MFC de Wier te Ureterp 

kosten: € 10,-- pp 

 

Donderdag 27 oktober wordt van 14.00 tot 

ca.16.30 uur door de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. 

een feestmiddag georganiseerd in MFC de Wier te 

Ureterp. 

 

Leediedzjee neemt de gasten van de Zonnebloem 

mee op een muzikale reis.  

Deze reis gaat door de tijd met muziek voor jong, 

oud en ouder. Muziek van toen en nu op een 

speelse, vrolijke manier belicht onder het genot 

van een hapje en een drankje.  

De totale kosten voor deze middag bedragen € 10,-

-  p.p.  

 

Indien eigen vervoer niet mogelijk is, kunt u door 

onze vrijwilligers worden opgehaald en weer thuis 

gebracht. 

 

Wilt u dit niet missen? Geef u dan snel op!! 

 

U kunt zich vóór 7 oktober 2022 opgeven bij: 

➢ Trienke Bijker     tel. 0516-542074 of   

➢ Sietske vd Wal    tel. 0516- 541784 

 

 

 

Namens het bestuur van 

de Zonnebloem, afd. 

Ureterp e.o, 

Irma Weening 

 

Noteer ook alvast 24 

november 2022 in uw 

agenda. Zonnebloem heeft 

dan weer een leuk uitje 

georganiseerd voor u naar de Orchideeën Hoeve te 

Luttelgeest. Verdere informatie volgt t.z.t 
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Yin yoga in Bakkeveen 
 

Jullie zijn al net zo enthousiast als ik, de maandag 

les van 19:00 zit al vol. 

 

Om iedereen toch de mogelijkheid te geven om 

yoga lessen te volgen, start ik ook een groep op 

maandag om 17:00 uur. Beide lessen worden 

gegeven in Bakkeveen in Dúnhoeke. 

 

Ben je erbij? 

 

Je geeft je steeds op voor 10 lessen. Je krijgt dan 

een stempelkaart, deze is 13 weken geldig. 

 

Je hoeft zelf niets mee te nemen. Matten, 

meditatiekussen en dekens zijn aanwezig.  

 

Je kan je opgeven via: 

yvonne@weerlekkerinmijnvel.nl of  

je belt/appt  06 52509756 

 

Stempelkaart €90 

Losse les €10 

Proefles €10, Neem je daarna een stempelkaart 

dan is je proefles gratis 

 

Yvonne Kasemier 

Gezondheidspraktijk Weer 

lekker in mijn vel 

 

  

mailto:yvonne@weerlekkerinmijnvel.nl
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

 

Zaterdag 24 september: mix toernooi en 

BBQ  

Kom gezellig naar het mix toernooi met aansluitend 

een BBQ. Opgeven voor het toernooi kan via 

vcl@ltcdundelle.nl. Ook als je geen partner hebt 

– Henderika koppelt je wel!  

  

Opgeven voor de BBQ kan via 

kantinecommissie@ltcdundelle.nl. Kosten 15 

euro per persoon. Vegetarisch? Geen probleem, 

geef dat aan bij de aanmelding. Kinderen mogen 

mee. Tot 12 jaar kan dit voor half geld. Er hebben 

zich al voldoende mensen opgegeven om 

de BBQ door te laten gaan.   

  

Ook als je niet mee wil / kan doen met de mix ben 

je van harte welkom op de BBQ. Hoe meer 

mensen, hoe meer vreugd!  

  

Toss-avond op maandag  
Op maandagavond ben je altijd van harte welkom 

voor de toss. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar. 

Iedereen is ingeroosterd voor kantinedienst + 

schoonmaakrooster. Weet je niet meer wanneer je 

aan de beurt bent, kijk dan even op onze website: 

www.ltcdundelle.nl  

  

Competitie  
De najaarscompetitie start weer, met een aantal 

volwassenen teams en een aantal jeugdteams. Zet 

‘m op allemaal!  

  

Tennislessen  
Op donderdagavond en vrijdag geeft Joachim weer 

tennislessen. Als je je nog niet hebt opgegeven, 

neem even contact op met Joachim via 

www.tennisacademieadvantage.nl.   

  

Rabo Clubsupport  
Wij willen verduurzamen en sparen voor LED 

verlichting. Steun ons via 

www.rabobank/clubsupport. Iedereen die een 

rabo-rekening heeft kan op ons stemmen.   

  

Veel plezier deze nazomer en tot ziens op 

de tennisbanen!  

  

Voorzitter    Anette Oosterhof  Haule  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Vacant   

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma Boskkamp 33  

Jeugdzaken Bas Brouwer Merskekamp 36  

Kantinebeheer Vacant   0516-858354 

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  ledenadministratie 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7  @ltcdundelle.nl 

mailto:vcl@ltcdundelle.nl
mailto:kantinecommissie@ltcdundelle.nl
http://www.ltcdundelle.nl/
http://www.tennisacademieadvantage.nl/
http://www.rabobank/clubsupport
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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 

 

Speelgoed waar de kinderen niet meer mee spelen en nog intact is kunt    

u ook inleveren tijdens de openingstijden of op Nije Buorren 5 of nr 40                                                                      

  We hebben deze maand weer speelgoed gekregen voor de SOT. Bedankt. 

 

Op de volgende eerste woensdagen van de maand: 

 

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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Natoer Nijs 

September 2022 

 

 

Opnieuw een periode van extreme droogte (en 

warmte). Dit heeft natuurlijk consequenties voor 

de natuur. We zien bijvoorbeeld nu al veel 

vruchten aan de bomen, zoals eikels, appels, 

lijsterbessen enz. Veel planten staan er armetierig 

bij, hebben al zaad gevormd. Dit alles om te 

overleven: het voortbestaan van de soort wordt 

bedreigd.  

 

Vogels, vooral die van water afhankelijk zijn, zijn 

stil en wachten af. Diverse nesten zijn verlaten 

i.v.m de hitte en de droogte, omdat er eenvoudig 

niet genoeg voedsel is. De meeste insecten zijn 

wel actief. Dagvlinders lijken het aardig te doen. 

Daarentegen lijkt de Kleine Vuurvlinder af te 

nemen. Inmiddels is de najaarstrek voor de vogels, 

vooral zangvogels als Rietzangers, Piepers en ook 

steltlopers alweer in volle gang. Zie hieronder de 

bijzonderheden. 

 

Waarnemingen   
 

Vogels 

Op 25 augustus merkte ik in de vroege ochtend 

(06:35 uur), tijdens het bekijken en legen van de 

Led-emmer (straks wat meer daarover) een roepje 

op van een overvliegende zangvogel. Na enkele 

herhalingen zag ik de vogel, een pieper met 

redelijk lange staart en wat golvende vlucht. 

Eerste idee was Gele kwikstaart, maar deze vogel 

was meer bruinig en de roep was, zeg maar: 

musachtig slepend. Ja, het kwartje viel. Ik herken 

hem vanwege trektellingen. Een Duinpieper. De 

soort is geen broedvogel meer in ons land.  

 

 
Duinpieper 

 

De laatst bekende plek was het Kootwijkerzand op 

de Veluwe. In het verre verleden was de soort ook 

bekend van zandverstuivingen in Drenthe en zelf in 

de ons bekende Bakkeveenster Duinen….Dit alle 

maakt de waarneming erg bijzonder. Op de 

website “trektellen” staan deze week meerdere 

overtekkende Duinpiepers op de telposten, vooral 

in de zuid-oostelijk helft van ons land. 

 

Een flinke groep (schatting plm 50) 

Huiszwaluwen vloog al foeragerend in z.w. 

richting over ons dorp. Bekend is dat 

Huiszwaluwen (en ook Boerenzwaluwen) in grote 
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groepen doortrekken in de nazomer, richting 

overwinteringsgebieden in Afrika. Deze “flock” lijkt 

mij inderdaad op trek. Even later zag ik een 

Boomvalk, die de groep volgde. Tja, een 

zwaluwtje gaat er wel in….  

 

Op 23 augustus zag ik op de Duurswouderheide 

drie foeragerende Lepelaars. Natuurlijk landelijk 

geen zeldzame soort, maar in onze omgeving toch 

het vermelden waard.  

 

Op 15 augustus zag ik een overvliegende 

Reuzenstern richting west over ons dorp vliegen. 

De roep viel me eerst op. Reuzensterns zijn niet 

meer zeldzaam. Vooral langs de kust (IJsselmeer, 

Lauwersmeer), worden er in deze tijd meer gezien. 

In het binnenland vrij schaars. Een overvliegende 

vogel hier is een treffertje. 

 

 
Reuzenstern 

 

Verder zag ik op de website nog een tweetal 

opvallende meldingen van Christiaan de Vries, 

beide in de Slotplaats, namelijk een Draaihals  

(geen plek genoemd) en een Zwarte Ooievaar bij 

de Grote Slenk. De Draaihals is als broedvogel vrij 

stil, maar kan hier zeker als broedvogel worden 

aangetroffen. De Zwarte Ooievaar zwerft wel meer 

in de nazomer rond in onze omgeving.  

  

Let de komende tijd, zeker ivm de najaarstrek, 

eens op doortrekkende zangvogels en steltlopers. 

(Meeste kans in de vroege ochtend of ‘s-avonds).  

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen 

van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt 

voor de meldingen en foto’s. 

 

Dagvlinders 
Een Koninginnenpage vloog op 7 augustus door 

mijn tuin. Nadien hoorde ik dat Jouke Bouius er 

ook eentje had gezien. Verder meldt de familie 

Manson eentje of enkele op de Duurswouderheide. 

Een lust voor het oog deze prachtige vlinder. 
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Een minder opvallende, maar wel zeldzame 

vlinder, is het Scheefbloemwitje, dat op 18 

augustus door Martin Manson werd gefotografeerd 

in zijn tuin. Deze lijkt veel op het Klein Koolwitje, 

maar de zwarte vlekking op de vleugel is 

uitgebreider. Ik heb het vermoeden dat de soort 

toch wel over het hoofd wordt gezien. Is 

begrijpelijk, gezien de grote overeenkomst met het 

Klein Koolwitje. Een soort die landelijk lijkt toe te 

nemen als gevolg van het warmere klimaat. 

 

Nachtvlinders 
Op geschikte (en droge) avonden zet ik de Led-

emmer in de tuin. Vroeg in de ochtend bekijk ik 

dan de “oogst”. Inmiddels hebben maar liefst 190 

soorten grotere nachtvlinders, maar ook motten en 

bladrollers de emmer bezocht. Ik wil u hierover 

verwijzen naar onze website. Van vrijwel elke soort 

is een foto bijgevoegd. De vreemdste namen kom 

je tegen …. 

 

Libellen 
Wist u dat er in onze omgeving kans is om 

verschillende zeldzame libellen soorten te zien? 

Vooral langs de vennen op de Duurswouderheide 

en in de bossen is kans op o.a. Venglazenmaker, 

Noordse Glazenmaker, en juffers zijn flink 

losgekomen. Ook hiervan veel meldingen en foto’s 

op de website. 

 

Planten 
Op Allardsoog bloeit nog steeds de Rode Dophei. 

Een zeldzame soort. Voor een overzicht, zie weer 

onze site. De moeite waard… 

 

Paddenstoelen 
Tja, veel te droog. Zodra het wat natter gaat 

worden zullen we er wel meer zien. Op een dode 

sparrenstam trof ik de Schubbige Taaiplaat. Niet 

eerder in onze omgeving aangetroffen, voorzover 

ik weet.  

 

 
Schubbige Taaiplaat van boven en … 

 
Schubbige Taaiplaat van onderen in het Oude 

Bosch. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Wilt u lid worden van de Natuerferiening?  

Dat kan!   

 

Meld u aan via www.natuur-

bakkeveen.nl/lidworden.php of naaststaande 

QR-code. 

  
 

 

 

 

 

 

  

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

 

Iedereen is welkom 
 

Het is zover: op woensdagavond 7 

september vanaf 20:00 uur begint het 

nieuwe seizoen van Schaakclub Bakkeveen 

weer. Ook dit jaar spelen we in het gebouw de 

Driehoek, Merkebuorren 3 in 

Wijnjewoude. 

 

 

 

De bedoeling is om 

dit jaar weer een 

interne competitie 

te spelen en mee te 

doen aan de competitie van de Friese 

Schaakbond. Daarnaast zullen er ook andere 

schaakevenementen worden georganiseerd.   

 

Bij voldoende belangstelling kan er in overleg 

ook schaaktraining worden gegeven. 

 

Nieuwe leden zijn uiteraard van harte 

welkom, zowel beginners, gevorderden en 

meesters!  

 

U kunt natuurlijk ook gewoon langskomen op 

de woensdagavond om eens een kijkje te 

komen nemen bij onze club. 

 

Voor meer informatie kunt u: 

➢ naar de website gaan:  

www.schaakclub-bakkeveen.nl, of  

➢ een email sturen naar  

info@schaakclub-bakkeveen.nl,  of  

➢ direct contact opnemen met Jasper Zijlstra 

(06-23829269). 
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HELP ONS MENSEN HELPEN DIE HET NU NIET MEER REDDEN 
 

De huidige economische situatie brengt steeds meer mensen naar de voedselbank. Mensen die het 

nodig hebben, helpen wij graag door hen wekelijks voor ca € 50 aan voedsel te verstrekken. Inmiddels 

zijn ca 200 personen en meer dan 100 schoolgaande kinderen klant bij de voedselbank. 

 

Tegelijkertijd is er steeds minder voedsel beschikbaar; winkeliers en producenten optimaliseerden hun 

productie en logistiek.  

 

Meer klanten en minder voedsel gaat niet samen. Daarom moet de voedselbank wekelijks gezond 

voedsel bijkopen. 

 

HELPT U ONS ERVOOR TE ZORGEN DAT MENSEN DIE HET NIET MEER REDDEN 

TOCH VOLDOENDE EN GEZOND KUNNEN ETEN ?  
ALVAST BEDANKT ! 

 

U kunt uw gift overmaken op bankrekening 

NL39 RABO 0101 7159 78 

t.n.v. Voedselbank Opsterland  

Of maak gebruik van de QR-code hiernaast 

 

 

Kunt ook u ook de eindjes niet meer aan elkaar te knopen? Meld u dan aan bij de voedselbank. Samen 

kijken we dan op welke manier we u kunnen helpen. 

Aanmelden bij de voedselbank is geen schande, want het kan iedereen overkomen ! 

Bel met 06 1059 6926 of stuur een e-mail naar aanmelding@voedselbankopsterland.nl en wij nemen 

discreet contact met u op. 

 

 

 

mailto:aanmelding@voedselbankopsterland.nl
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vereniging 

 

 

 
 

 

 

 
Recreanten 

 

Het recreantenteam van 

volleybalvereniging Bakkeveen is op zoek 

naar nieuwe deelnemers !  

 

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. 

 

We zijn op zoek naar mensen die graag in 

beweging willen zijn en ook van een 

beetje competitie houden.  

 

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 

Naast de recreantengroep heeft onze 

vereniging ook een competitie team-heren. 

Dit team heeft sporthal Marum als thuishal. 

Wil je competitie spelen, dan ben je ook 

welkom !  

  

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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HISTORISCHE RUBRIEK 

September 2022, nr. 7 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 
 

 

 

Bespiegelingen van een hannekemaaier 
 

Een familiereünie in de omgeving van 

Roelofarendsveen in het laatste weekend van 

augustus bracht me in direct en plezierig contact 

met veel familieleden, maar ook met de 

geschiedenis van een deel van mijn familie. De 

reünie vond plaats op een boerderijcamping van 

een familie Straathof in Leimuiden, een oud dorp 

aan de rand van de Haarlemmermeer. Ik was 

benieuwd of er een familieband bestond tussen 

mijn oma van moederskant, die opgegroeid was op 

een boerderij in diezelfde streek, die ook Straathof 

heette voordat ze trouwde met de bollenboer Jan 

van der Meer uit Noordwijk.  

 

En jawel, er was een stamboom van de familie 

Straathof, die wel zes generaties omvatte, en die 

een begin had in het 1702. En die stamboom 

begon met een hannekemaaier! in Leimuiden en 

omliggende dorpen woonden nog grote aantal 

mensen, die allemaal Straathof heten. 

 

Hannekemaaiers trokken al vanaf de Gouden 

Eeuw in grote aantallen naar Holland om te 

maaien. Het gaat dan echt om tienduizenden 

armoedzaaiers die zich jaarlijks vanuit Duitsland 

(vooral Westfalen) naar Nederland kwamen om te 

hooien. In de dorpen rond Roelofarendsveen 

wonen ook nu nog veel mensen die weten dat hun 

familie oorspronkelijk uit Duitsland kwam.  

 

De stamboom begint met Dirk Straathoff, geboren 

in 1702 in Elster, een plaats aan de Elbe in 

Saksen. Hij trouwde in 1731 in Alkemade met 

Geertruida Stomp uit Westfalen. Zijn beroep was 

turfbaggerman. Turf, een belangrijke brandstof in 

die tijd, werd met een baggerbeugel uit het water 

opgeschept, en wel op zodanige schaal, dat 

daardoor grote zoetwatermeren in Zuid Holland 

ontstonden. Velen daarvan zijn drooggelegd, maar 

er bestaan ook nog een aantal, zoals de 

Braassemermeer. Het was ook zwaar en slecht 

betaald werk. Van Dirk Straathoff is verder alleen 

bekend dat hij hervormd was. Hij en zijn vrouw 

kregen tien kinderen, waarvan er zes vroeg jong 

overleden. 

 

Hun zoon Dirk (geboren in 1736) moet een heel 

bijzonder mens geweest zijn. Hij trouwde in 1764 

met Elisabeth van der Boogaard (geboren in 

1946). Zij was de enige dochter van de rijke boer 

en grootgrondbezitter Jan van der Boogaard, die 

ook initiatiefnemer was van de inpoldering van de 

grote  zoetwatermeren. Dirk Straathof werd ook 

zijn opvolger in het bestuur van de inpoldering, en 

hij werd bewoner van de kapitale boerderij van zijn 

schoonvader. Tussen 1765 en 1790 kregen Dirk en 

Elisabeth  samen twaalf kinderen, van wie er vier 

overleden vroeg overleden. 

  

Op het bidprentje bij zijn overlijden stond dat deze 

arme turfbaggeraarszoon door zijn edel en braaf 

gedrag de hand kreeg van de achttienjarige 

dochter van Johannes van der Boogaart. Bij zijn 

overlijden in 1819 bleek er een nalatenschap te 

zijn met een waarde van 222.777 gulden.  De 

actuele waarde daarvan zou nu enkele miljoenen 

euro’s zijn. Waarschijnlijk ging het daarbij vooral 

om de waarde van het grondbezit en de gebouwen 

daarop. 

 

Zowel Dirk als Elisabeth zijn na hun overlijden 

begraven in Rijnsaterwoude. Van oorsprong was 

Dirk hervormd en Elisabeth katholiek. Hun 

kinderen zijn waarschijnlijk katholiek opgevoed, 

want Rijnsaterwoude heeft een katholieke kerk en 

begraafplaats. En ook veel latere afstammelingen 

werden katholiek gedoopt.  

 

Na Dirk en Elisabeth volgden nog vijf generaties 

Straathof. In de vierde generatie na Dirk en 

Elisabeth werd in 1882 Maria Straathof geboren, 

als dochter van een boer. Zij is mijn grootmoeder. 

Zij trouwde in 1917 (zij was toen al vijfendertig 

jaar) met Johannes Theodorus van der Meer, een 

bloembollenkweker uit Noordwijk (geboren 1886). 

Dat gezin verhuisde in 1933 toen de crisis uitbrak 

vanuit Noordwijk naar Den Haag. Dreigende 

armoede dreef hen naar de stad. Van die grote 

erfenis van Dirk was toen niets meer over. Mijn 

oma overleed op 15 mei 1950 aan hartfalen nadat 

ze mijn tweelingbroer en mij op onze derde 

verjaardag had bezocht.  

 

Het is ook interessant om je te realiseren dat ook 

na de reformatie in allerlei kleine dorpen in Holland 

nog katholieke kerken en begraafplaatsen bleven 

bestaan, Plaatsen als Noordwijk, 

Roelofarendsveen, Rijnsaterwoude zijn heel lang 

katholieke dorpen gebleven, zoals dat ook onder 

de grote rivieren het geval was.  



46 

  



47 

En tussen die dorpen werden veel katholieke 

huwelijkspartners  uitgewisseld, zoals dat ook met 

mijn gootmoeder en met mijn ouders nog het 

gebeurde. 

 

Verder viel me bij mijn bezoek op hoeveel 

overeenkomsten er ook bestaan tussen 

veenontginningsdorpen als Rijnsaterwoude, 

Leimuiden en de Friese dorpen in deze omgeving. 

Ze liggen vaak aan heel oude verbindingswegen, 

aan oude rivieren, of op kruispunten van die beide.  

 

Het lijkt er wel op dat ontginningsgeschiedenis in 

die Noord- en Zuidhollandse dorpen een eeuw 

eerder begonnen was als die in Friesland. En dat 

de hannekemaaiers er een belangrijker rol 

gespeeld hebben dan in Friesland het geval was.  

De hoogteverschillen in het landschap rond 

Leimuiden en die in de omgeving van Bakkeveen 

zijn wel erg verschillend. Leven we in Bakkeveen 

op een comfortabel niveau van zes meter Nieuw 

Amsterdams Peil (NAP), met uitschieters naar 

boven en naar beneden van een meter of vier, in 

en rond Leimuiden is het dramatisch anders. De 

smalle dijkweggetjes langs de ringvaart om de 

polder liggen op ongeveer nul meter NAP, en de 

dijk steekt zo’n vier tot vijf meter boven het 

polderlandschap uit.  

 

Het water van het Haarlemmermeer, dat bij storm 

een steeds grotere bedreiging ging vormen voor 

steden als Leiden en Amsterdam, werd vanaf 1850 

ingepolderd en drooggemalen met grote 

windmolens. Wat moet het vóór die drooglegging 

het een spannend en gevaarlijk leven geweest zijn 

in dat gebied.         

 

Mijn herinneringen gingen ook nog terug naar de 

jaren vijftig zestig van de vorige eeuw, toen ik ’s 

zomers in “De Veen” bij ooms en tantes logeerde, 

meewerkte in de kassen op stroken grond achter 

het woonhuis, gescheiden van het land van de 

buren door smalle slootjes. Ik plukte bonen, die 

met een roeibootje naar de veiling werden 

vervoerd.  

 

De tuinbouw in het gebied staat nu in het teken 

van internationale bloemenkweek. De recreatie, 

toen nog afwezig, is op de overgebleven plassen 

dominant aanwezig met jachthavens, grote aantal 

jachten, waaronder hele grote, en kapitale 

bungalows met aanlegsteigers en haventjes langs 

de plassen.  

 

Ik realiseer me na dit bezoek dat ik vanuit alle 

takken mijn familie afstam van katholieke mensen 

die grondgebonden leefden in het grensgebied 

tussen Noord- en Zuid Holland. Het waren allemaal 

boeren, tuinders, bollenkwekers. De grote 

veranderingen die daarin zijn opgetreden in onze 

generatie kunnen vooral worden toegeschreven 

aan de economische crisis van de dertiger jaren, 

de schaalvergrotingsprocessen in land- en 

tuinbouw in de naoorlogse jaren, en aan het verval 

van de katholieke kerk. En dit verhaal maakt ook 

duidelijk dat migratie een thema van alle tijden is 

 

Fred Hoogenboom 

 

  

Foto (en video) bijeenkomsten 

 

Elke laatste dinsdag van de (winter)-maand hebben we onze bijeenkomsten “historische 

foto’s beoordelen”. Door agenda problemen van de organisatoren lukt het helaas niet in 

september. Dat betekent dat we in oktober beginnen.  

 

Dan is er nog iets. Omdat de groepen 3&4 van De Oanrin les krijgen in de zaal van 

Dúnhoeke, kunnen we pas om 15 uur beginnen. De lessen zijn om 14:15 uur afgelopen en 

er moet eerst ook schoongemaakt worden. We starten dus op dinsdagmiddag 25 oktober 

om 15 uur in Dúnhoeke ! 
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Stichting Cavia bestaat 25-jaar 

 

Op zaterdag 3 september organiseerde Stichting 

Cavia in Bakkeveen een open dag om het 25-jarig 

bestaan te vieren. De caviaopvang begon als 

kleinschalig privé-initiatief aan huis, maar is 

inmiddels uitgegroeid tot de grootste in Europa. 

Momenteel verblijven er ruim 400 cavia’s de 

Kreilen 4 in Bakkeveen.  

 

Stichting Cavia vangt al 25 jaar cavia’s op die om 

verschillende redenen worden afgestaan. De 

meeste cavia’s vinden daarna binnen een paar 

maanden weer een nieuw thuis. Een aantal oudere 

dieren en cavia’s die speciale verzorging nodig 

hebben, wonen permanent in het ‘caviadorp’ in de 

opvang. In de ‘uitplaatsruimte’ verblijven de 

cavia’s die een nieuw huisje zoeken.  

 

Jaarlijks vangt Stichting Cavia zo’n 1.200 cavia’s 

op in Bakkeveen. De opvang wordt niet 

gesubsidieerd en is afhankelijk van donaties en de 

(bescheiden) bijdragen die mensen betalen voor 

het adopteren van een cavia.  

 

Tijdens de open dag hebben medewerkers laten 

zien wat er allemaal komt kijken bij het runnen 

van een opvang: het grote aantal caviahokken, de 

enorme afvalcontainers en de pallets vol met 

paprika’s. Donaties zijn daarom heel welkom. Ook 

kunnen spullen voor cavia’s worden aangeschaft, 

zoals etensbakjes, schuilhokjes, gezonde snacks 

en nagelschaartjes.  

 

www.stichtingcavia.nl 
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Muziekpodium Bakkeveen 

in samenwerking met Dúndelle 

 
Beste muziekvrienden, 

 

We gaan weer beginnen! Na een hete zomer wordt 

het weer tijd voor een nieuw seizoen 

Muziekpodium Bakkeveen met een fijne reeks 

prachtige concerten. Op vrijdag 9 september 

starten we met een optreden van de Amerikaanse 

singer-songwriter Hannah Aldridge. 

 

 
 

Hannah Aldridge, dochter van songwriter en 

‘Muscle Shoals’ producer Walt Aldridge, begon in 

haar early twenties met het schrijven van songs. 

Ze kreeg al snel de bevestiging dat zingen en 

componeren haar beter lag dan de klassieke piano 

carrière die haar vader oorspronkelijk voor haar in 

gedachten had. Hanna schrijft prachtige songs met 

sterke teksten en pakkende melodieën. 

 

Met hulp van singer-songwriter Jason Isbell bracht 

ze haar debuutalbum Razor Wire uit. Dit album 

kreeg lovende kritieken en bevat een mix van 

stevige nummers en ballads. In 2017 kwam haar 

album Gold Rush uit. Ook dit album bevat stevige 

nummers, mooie sfeervolle ballads en slepende 

southern rock. Het album bereikte zelfs de 

prestigieuze Americana Music Association Charts. 

 

De optredens van Hannah Aldridge puilen uit van 

de energie en met haar doorleefde stemgeluid met 

rauwe rand neemt ze je mee in de muziek. Ze 

wordt in Bakkeveen vocaal begeleid door Gustav 

Sjödin die ook de gitaar ter hand neemt. Gus is 

zanger/bassist in de Zweedse 

formatie Jetbone en heeft ook 

bij een tour van Hannah in 

2018 als begeleider 

opgetreden. Het wordt mooi! 

 

Voor meer info en reserveren: 

kijk in de agenda van 

muziekpodiumbakkeveen.nl  

  

Vrijdag 9 september:  

• Hannah Aldridge & Gustav Sjödin 

• Deur open om 19.30 uur 

• Aanvang concert 20.30 uur 

• Prijs € 20,00 p.p. Ca. 90 plaatsen, en vol = vol 

 

Programma Muziekpodium Bakkeveen 2022 

9 september    Hannah Aldridge & Gustav Sjödin 

1 oktober Michael Prins 

28 oktober       Erin Costelo 

  

Het team van MUZIEKPODIUM BAKKEVEEN wenst 

je veel luisterplezier bij de concerten. 
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Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Zo 4 sept 9:30 uur De heer E. van Halsema, Kampen St. Piter Ureterp 

Zo 11 sept 9:30 uur Ds. L. Westra, Lollum     Fryske Tsjinst De Mande Bakkeveen 

Zo 11 sept 9:30 uur Kerk-op-schootdienst De Mande Bakkeveen 

Zo 18 sept 9:30 uur 
Ds. H. Engelsma, Wijnjewoude 

Heilig Avondmaal; STARTZONDAG 
De Mande Bakkeveen 

Zo 25 sept 9:30 uur Dienst St. Piter Ureterp 

Zo 2 okt 9:30 uur Ds. J. Wassenaar, Hellendoorn St. Piter Ureterp 
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10 grappige feiten: 

1. Je kan je ogen niet wassen 

met zeep 

2. Je kan je haar niet tellen 

3. Je kan niet door je neus 

ademen terwijl je je tong 

uitsteekt 

4. Je hebt nummer 3 

geprobeerd 

6. Bij het proberen van nr 3 

merkte je op dat het 

mogelijk is maar dat je dan 

net een hond bent  

7. Je bent nu aan het 

glimlachen omdat je bent 

beetgenomen 

8. Je hebt nr 5 overgeslagen 

9. Je hebt net gekeken of er 

een nr 5 is 

10. Laat dit je vrienden lezen 

zodat ook zij kunnen lachen  
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes
 

 

 

  

 

 

  

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 22 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 

 

Gezellige ochtenden 
 

De gezellige ochtenden in It Ankerplak 

georganiseerd door Mientje Stoelwinder.  

Elke 2 weken op de woensdagochtend is er van 

10 tot 12 uur gezellig koffiedrinken, handwerken 

en bijkletsen in de zaal van It Ankerplak.  

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

etc. 

De eerstvolgende data zijn: woensdagochtend 

14 en 28 september, 12 en 26 oktober.  

 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is vanaf 

september als volgt geopend: 

• September: zaterdag 10 en 24 

• Oktober: alle zaterdagen 

• November: alle zaterdagen. 

Steeds van 9 tot 12:45 uur. 

 

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). 

 

Vlooienmarkten 

Er zijn dit seizoen nog 3 vlooienmarkten: 17 

september, 1 en 15 oktober. Er is in november 

geen markt.  

Op de site van de vlooienmarkt staat een 

formulier waar je financiële ondersteuning bij de 

vlooienmarkt aan kunt vragen. 

www.bakkeveen.nl/markt  

Hulp gezocht bij Veilig Verkeer 

Nederland activiteiten  

 

In en rondom Bakkeveen doen wij als 

vrijwilligers van de lokale Veilig Verkeer 

Nederland afdeling verschillende activiteiten. 

Denk hierbij aan voorlichtingen op scholen over 

de veilige fiets, fietskeuringen en helpen bij het 

jaarlijkse Verkeersexamen in Ureterp.  

 

Wij zijn opzoek naar versterking van ons lokale 

vrijwilligersteam. Dit najaar gaan we 

bijvoorbeeld fietsen van de kinderen 

controleren, zodat ze in de donkere dagen weer 

veilig op pad kunnen gaan.  

 

Lijkt het je leuk om af en toe aan te sluiten bij 

een activiteit voor verkeersveiligheid in de 

buurt? Stuur een mailtje naar Sanne via 

steunpuntnoord@vvn.nl.  

 

 

Aangeboden Gastouder aan huis voor dinsdag 

en vrijdag. 

 

Ben jij nog op zoek naar die super leuke lieve en 

enthousiaste gastouder aan huis voor jullie 

kinderen? 

Mijn naam is Trienke en ik ben beschikbaar op 

de dinsdag en de vrijdag. 

Wil je meer weten over mij en mijn 

mogelijkheden? Neem dan contact op met 

gastouderbureau w-care 0513-727 012 

 
Bridgeclub Bakkeveen 

 

Wij zijn een gezellige club en spelen op 

recreatief niveau. Op dit moment hebben wij 30 

leden.  

 

Ons nieuwe seizoen is op woensdag 7 september 

begonnen. Wij spelen één keer in de 2 weken. 

 

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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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 


