
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    
   

   

Jaargang 14 nr. 10 

       Oktober 2022 

 

Doolhof van omleidingsborden eind september/ begin oktober 
 

Via Wijnjewoude kan niet en naar Waskemeer kan niet.  

Reden: herstraten Merkebuorren in Wijnjewoude en  

   renovatie straat Bakkeveen-Waskemeer (N917) (en wordt 60 km/hr). 
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De Slûswachter 
 

In onderstaande activiteitenagenda staan nu ook 

de meer reguliere wekelijkse activiteiten. Het zijn 

er (veel) meer dan nu opgenomen. Ook in deze 

agenda? Graag informatie naar info@bakkeveen.nl 

   Jan van Dalen 

 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

Elke maandag Yin Yoga in Dúnhoeke (17 uur en 19 uur) 51 

Elke maandag Volleybal in gymzaal Bakkeveen. 20 uur (recreanten) --- 

Elke dinsdag Gezond Natuur Wandelen. Dinsdagochtend. Dúndelle, 9:30 uur 25 

Elke woensdag Schaakvereniging Bakkeveen in De Trije Hoek in Wijnjewoude. 20 uur --- 

Elke woensdag Bridge ver. Bakkeveen. Bridge in Dúnhoeke. 19:30 uur  --- 

Elke donderdag Dúnsjongers in Dúndelle, 20 uur (behalve de 3e donderdag vd maand) 11 

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

Za 8 okt Training Walking Football door Foppe de Haan. Voetbalveld, 16 uur 27 

Di 11 okt De Wylde Roas: Herfst Workshop (ook woendagavond 12 oktober) 5 

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

Wo 12 okt Soos 55+ Gezellige middag met verrassing. Dúndelle, 14 uur --- 

Wo 12 okt De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 17:00 uur 31 

Vr 14 okt Huisartsenpraktijk i.v.m. herfstvakantie gesloten 8 

Vr 14 okt Filmhuis: maandfilm. Dúndelle, 20 uur 37 

Za 15 okt Vlooienmarkt 7-13 uur (laatste van 2022) 56 

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

Ma 17 okt Huisartsenpraktijk wegens vakantie gesloten t/m vrijdag 21 oktober (ook 14 okt) 8 

Ma 17 okt Laatste dag stemmen op “boom van het jaar” 16 

Do 20 okt Vrouwen van Nu: Bearn Bilker over Oranjes. Dúndelle, 19:45 uur 13 

Zo 23 t/m za 30 okt Collecteweek 2022.  De gezamenlijke collecte voor alle goede doelen. 33 

Di 25 okt Oude foto’s bekijken. Dúnhoeke, 15 uur  53 

Wo 26 okt Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 56 

Do 27 okt Zonnebloem: Gezellige middag in De Wier Ureterp. 14 uur 23 

Za 29 okt Filmhuis Bakkeveen: Filmmarathon Dúndelle, 11- 23 uur 37 

Zo 30 okt Slotplaats Festival. Slotplaats 11-16 uur 14 

Ma 31 okt Laatste dag aanvragen Dorpsbudget en Vlooienmarkt donatie. 4,55 

Di 1 nov Sjong !  Ankerplak, 14:30 uur 29 

Wo 2 nov Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 36 

Do 3 nov Laatste dag inzenden kopij Slûswachter oktober --- 

Vr 4 en za 5 nov Fittesten van Bloeizone 56 

Za 5 nov Northern Prog Festival. Dorpshuis De Uthof, Siegerswoude. 14:30 uur 18 

Za 5 nov Lichtjesavond op de begraafplaats. 18: 45 uur 17 

Wo 9 nov Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 56 

Wo 9 nov Soos 55+ Dia’s van Noorwegen tot Rusland. Dúndelle, 14 uur --- 

Wo 9 nov Bundelen Slûswachter. 19 uur, voetbalkantine. --- 

Vr 11 nov St. Maarten --- 

Di 15 nov Ledenvergadering Historische Vereniging. Dúnhoeke, 20 uur 53 

Do 17 nov De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 17:00 uur 31 

 

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,  

  

Tsjonge, wat een verandering. We zijn zo 

overgeschakeld van heerlijk zomerweer naar een 

koude en natte herfst. Dat is toch weer even 

wennen. De één kijkt met weemoed terug naar de 

zomer en de ander verheugt zich op een wandeling 

door de herfstbladeren en daarna thuis te komen 

bij de warme kachel.  

 

We hopen deze keer niet op koude wintermaanden 

en de komst van een elfstedentocht, want met de 

huidige energieprijzen kan dit ook zorgen met zich 

meebrengen. Als Vereniging van Plaatselijk 

Belang hebben we daar geen invloed op, maar we 

blijven ons wel inzetten voor een mooie toekomst 

van ons dorp en haar inwoners. Ook in deze editie 

van de Slúswachter kunnen we weer een aantal 

positieve resultaten met u delen.   

 

Herinrichting De Brink   

De herinrichting van De Brink is inmiddels weer 

een stapje verder. In de afgelopen zomerperiode is 

gewerkt aan het definitief maken van het bestek en 

de tekeningen. Inmiddels is de gemeente zover dat 

de aanbestedingsprocedure kan worden opgestart 

en aannemers kunnen worden uitgenodigd om een 

aanbieding te doen. Het is nog steeds de bedoeling 

dat dit najaar gestart wordt met de daadwerkelijke 

uitvoering van het plan. Zodra we hier concreter 

over kunnen zijn, dan zal dit uiteraard zo snel 

mogelijk bekend worden gemaakt.  

  

Nieuwbouw Aylvalân  

Hierover hebben we op dit moment geen 

nieuws. Als u interesse heeft in deelname in 

de nieuwbouw, dan kunt u dit kenbaar maken bij 

de Werkgroep Wonen via het volgende 

emailadres  wonenbakkeveen@gmail.com.   

 

De fietspaden  

De renovatie van de fietspaden tussen 

Wijnjewoude en Bakkeveen kan beginnen!   

Besloten is, dat de verbetering van de fietspaden 

nabij de Slotplaats en het Oude Bosch daarbij de 

hoogste prioriteit krijgen. De voorbereidingen zijn 

inmiddels gestart en in 2023 wordt begonnen met 

de vervanging van de bestaande asfaltverharding 

door beton. We hopen u hier binnenkort meer over 

te kunnen vertellen.   

 

Dorpsbudget 2022  

Er is nog ruimte in ons dorpsbudget voor 

aanvragen. Wilt u weten voor welke activiteiten 

u een aanvraag kunt indienen? Informatie hierover 

en het aanvraagformulier kunt u terugvinden op de 

website www.bakkeveen.nl/pb.  Aanvragen 

kunnen nog t/m 31 oktober 2022 worden 

ingediend.  

 

Peuterspeelzaal  

De oproep van de oudercommissie om bij hen 

kenbaar te maken of u gebruik wilt maken van een 

peuteropvang heeft veel reacties opgeleverd. 

Hartelijke dank daarvoor! Op dit moment 

worden gesprekken gevoerd over een nieuwe 

oplossing.   

 

Contact met de gemeente   

Valt u iets op in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld 

een losse stoeptegel, illegale afvaldumping, 

vernieling van een speeltoestel of een gevaarlijke 

situatie door gemeentelijke bomen bijv. 

omgewaaid of takken op de weg? U hoeft daarvoor 

niet eerst contact met Plaatselijk Belang op te 

nemen. Dit kunt u anoniem rechtstreeks melden 

via de website van de gemeente Opsterland. Als u 

op de hoogte wilt blijven van de voortgang van uw 

melding, dan bestaat de mogelijkheid om uw 

gegevens aan de melding toe te voegen.  

 

Bent u nog geen lid en wilt u dat graag wel 

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

een aanmeldformulier dat u kunt invullen en 

opsturen. Het lidmaatschap kost 7,50 per jaar.  

 

Hartelijke groet,  

Namens het bestuur, Rommy Schaafsma

  

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
mailto:wonenbakkeveen@gmail.com
http://www.bakkeveen.nl/pb
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Huisartsenpraktijk Bakkeveen 
Nieuws uit de praktijk 

 

 

Heeft u al toegang tot uw online dossier? 

Sinds enige tijd is huisartsenpraktijk 

Bakkeveen aangesloten bij Uw Zorg Online. 

Hiermee kunt u enkele van uw zorgzaken 

gemakkelijk zelf online regelen. Dit kan via 

een App of via onze website: 

www.jehuisarts.nl.  
 

Momenteel is het mogelijk om vragen te stellen, 

uw medische gegevens in te zien en online 

herhaalrecepten aan te vragen.  

In de toekomst is het ook mogelijk om online een 

afspraak in te boeken. Al deze functies kunt doen 

in uw eigen tijd 

 

Heeft u bijvoorbeeld bloed laten prikken dan kunt u 

de uitslag inzien in de Uw Zorg Online app. Heeft u 

daar dan een vraag over dan kunt u die 

rechtstreeks aan de huisarts stellen via de 

berichtenservice. Wij proberen binnen 72 uur op 

werkdagen te antwoorden.  

 

 

U kunt op deze manier ook vragen stellen met 

betrekking tot uw medicatie. Zo kunt u aangeven 

wanneer er een medicijn niet in uw lijst staat of het 

juiste voorschrift niet goed staat vermeld. Ook is er 

de mogelijkheid om een bijlage of foto mee te 

sturen. U ontvangt een melding als er een 

antwoord voor u klaar staat.  

 

Voor antwoorden op vragen over deze service kunt 

u ook kijken op de website van Uw Zorg Online. 

 

Bij spoedvragen adviseren we u om de 

praktijk te bellen op telefoonnummer: 0516-

541350. 
 

Reeds 1000 patiënten zijn u voor gegaan! 
 

 
 

Team huisartsenpraktijk Bakkeveen  
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Nieuw bij ons in het dorp  
 

 

Melvin Kallenkoot 

en 

Quinty de Vries 
  

Melvin (26) en Quinty (23) wonen sinds 2022 aan 

de Tjaerdlan (nabij de volkstuinen). Ze hebben de 

hele zomer geklust in hun nieuwe huis. Het 

samenwonen is nu echt begonnen. Een 

samenlevingscontract is voor nu voldoende. 

Voor mij, als oude vragensteller, is het even 

inleven maar heel boeiend om te horen en te zien 

hoe deze jonge enthousiaste mensen het leven 

aanpakken. Ze stellen zich zonder voorbehoud voor 

aan u dorpsgenoten. 

Melvin is geboren in Noordwolde en woonde daar. 

Hij spreekt Stellingwerfs. Quinty is geboren in 

Lippenhuizen en spreekt Fries. 

  

Hoe is hun eerste contact verlopen 

4 jaar geleden reisden Melvin en Quinty samen met 

vriend en familie naar de MUD run (iets met veel 

modder en hindernissen) naar Biddinghuizen in de 

Flevopolder. De vader van Quinty, haar zus en de 

vriend van Melvin zijn deelnemers en moeten 

worden aangemoedigd. Dit is de eerste 

kennismaking met elkaar. Na de run worden er 

foto’s uitgewisseld en zo ontstaat er een 

mailcontact tussen Melvin en Quinty wat uitmondt 

in een afspraak. Er ontstaat een relatie of verkering 

(zo noemden ze dat in mijn tijd). Na 4 jaar zijn ze 

nu gaan samenwonen. 

  

Wie is Quinty 

Melvin omschrijft haar als een zorgzame, warme 

vrouw, die slim is en lief en spontaan. Quinty ging 

naar de basisschool in Lippenhuizen en daarna naar 

de Burgemeester Harmsma school in Gorredijk. 

Daarna voltooide ze de opleiding voor Pedagogisch 

Medewerker op het Friesland college in 

Heerenveen. 

Quinty heeft een oudere zus Kimberly die net is 

bevallen van een dochter. Haar vader werkt bij 

HAK Infra en haar moeder in een winkel met 

lingerie in Burgum. 

Quinty werkt al 4 jaar als pedagogisch medewerker 

en kindercoach bij “op us Pleats” in de 

kinderopvang in Gorredijk. Ondanks de hoge 

werkdruk heeft ze het naar de zin in haar werk. 

  

Wie is Melvin 

Quinty omschrijft Melvin als een sociale sportieve 

man en een harde werker. “Ik ben op hem gevallen 

vanwege zijn fysieke uitstraling” zegt Quinty.  

Melvin is de oudste in een gezin met nog een zusje 

en broertje. Zusje woont ook al op haarzelf. Ik heb 

een mooie jeugd gehad zegt Melvin. De ouders 

wonen in Noordwolde waar Melvin op de 

Vensterschool heeft gezeten. Hij gaat daarna naar 

het Linde College en daarna naar het Friesland 

College in Heerenveen.  

Op de Deltion College wordt hij opgeleid tot eerste 

monteur gas, water en warmte. Hij start zijn 

werkcarriere bij hetzelfde bedrijf waar ook zijn 

vader werkt. Sinds 1-6-2022 werkt Melvin bij 

Vitens. Melvin is de man die ervoor zorgde 

afgelopen zomer dat er op het Dodoterrein water 

was, dan heeft u een idee wat hij zoal doet. Hij 

rijdt vanuit huis naar klussen, het is een zeer 

zelfstandige baan. 
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Herfstvakantie 

 

De praktijk en apotheek zijn gesloten  

 

➢     Vrijdag 14 oktober  èn 

➢     Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022 

 

Houd rekening met uw medicatievoorraad! 

 

Let op: dus ook vrijdag 14 oktober gesloten 

 
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/
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Waarom is er voor gekozen om Bakkeveen als 

woonplaats te kiezen? 

We hebben flink moeten zoeken naar een huis. Dit 

huis sprong eruit wat plek betreft en daarna was 

het snel beslissen. De kennismakingsronde in de 

buurt is begonnen en breidt zich uit. Het verloopt 

goed, de mensen zijn vriendelijk en toegankelijk. 

Het plaatselijk belang is al langs geweest en heeft 

ons lid gemaakt. 

  

De bloeizone 

Is nog geen kennis meegemaakt dus is er 

voorlichting gegeven. Zowel Melvin en ook Quinty 

hangen een gezonde leefstijl aan, er wordt 

regelmatig vegetarisch gekookt, veel gewandeld en 

genotsmiddelen worden nauwelijks gebruikt. 

Deze 2 mensen zijn potentiële kandidaten om heel 

oud te worden in Bakkeveen. Een fitheidstest 

afnemen lijkt overbodig, wel overweegt men om 

zich nu in de huisartsenpraktijk te laten 

inschrijven. 

  

Vakantie 

Melvin is niet iemand die het op vakantie gaan 

heeft meegekregen. Hij is met Quinty pas naar 

Mallorca geweest in een hotel waar zijn voorkeur 

naar uitgaat. Quinty houdt van de bergen, heeft 

gekampeerd en kent Zwitserland en Oostenrijk. 

Samen dromen ze om volgend jaar naar Italië te 

gaan op vakantie. 

  

Sport 

Melvin is een man van de fitness, Quinty doet aan 

streetdance. Samen wandelen ze veel. 

  

Quinty heeft een dwergkonijn Joy, een ram. Het 

hok staat in de tuin en het konijn heeft een 

buitenren. Ik geef de tip aan haar om snel kennis 

te gaan maken met buurman Piet, de konijnen 

expert op het buurtje. 

Beiden zijn verhuld met het feit dat ze oom en 

tante zijn geworden. 

  

Tot slot valt mijn oog op het multi functionele 

horloge van Melvin. Hij kan van alles aflezen en hij 

leest voor dat er over 10 minuten een stortbui zal 

vallen. 

 

Dit is voor mij de reden om het gesprek snel af te 

ronden. Dank voor jullie bijdrage namens de 

Slûswachter lezers. 

  

 J N 
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uw team van  

notariële  

specialisten
 

testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting | 

nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) | 

huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst | 

koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte | 

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

aandelenoverdracht
 

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis 

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

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

 

 

Familiestatuut 
 

In de basis is het familiestatuut een contract 

tussen de familieleden over de relatie tussen de 

familie, het vermogen en het familiebedrijf. Dit 

contract is het resultaat van uitvoerig overleg, dat 

zich regelmatig moet herhalen om het 

familiestatuut up-to-date te houden.  

 

Je kunt het familiestatuut zien als een mooie 

aanvulling en verbinding tussen andere 

documenten die er al zijn van het familiebedrijf. 

Zoals bijvoorbeeld de statuten van de verschillende 

B.V.'s of andere rechtspersonen waaruit het 

familiebedrijf bestaat en 

aandeelhoudersovereenkomsten en dergelijke. 

 

In het familiestatuut wordt onder meer vastgelegd 

welke verantwoordelijkheden welke familieleden 

hebben, bijvoorbeeld door het op zich nemen van 

een bestuursfunctie in een van de onderdelen van 

het familiebedrijf. Maar er hoeft niet per se een 

familiebedrijf te zijn.  

 

Het familiestatuut wordt ook gemaakt door families 

die bijvoorbeeld familievermogen samen hebben. 

 

De onderwerpen die je vaak terugziet in een 

familiestatuut voor een familiebedrijf, zijn de 

volgende: 

 

Familiewaarden 

De geschiedenis van de familie en van het 

familiebedrijf; wat zijn de familiewaarden en hoe 

kan vanuit daar een visie worden gevormd voor de 

toekomst? 

 

 

Eigendom en zeggenschap in het 

familiebedrijf 

Wie mogen er aandeelhouders van het 

familiebedrijf zijn en wie heeft er welke 

zeggenschap binnen het familiebedrijf? 

 

Werkzaam zijn binnen het familiebedrijf 

Welke eisen zijn er bijvoorbeeld verbonden aan het 

werkzaam zijn in het familiebedrijf? 

 

Bedrijfsopvolging en strategie 

Wanneer treedt een bestuurder af en wat blijft zijn 

rol dan binnen het familiebedrijf? En: hoe worden 

bedrijfsopvolgers uit de familie geselecteerd en hoe 

worden ze voorbereid op hun toekomstige rol? 

 

Functie van niet-familieleden 

Waar in het familiebedrijf is plek voor niet-

familieleden? Dat kunnen mensen van buitenaf zijn 

maar ook bijvoorbeeld de partners en 

bonuskinderen van familieleden. 

 

Toekomst van de familieleden 

Wat gebeurt er als een van de familieleden met 

een belangrijke rol in het bedrijf ineens uitvalt door 

bijvoorbeeld ziekte? 

 

Filantropie 

Wat doet de familie voor de maatschappij, 

bijvoorbeeld door het steunen van goede doelen? 

Het komt vaak voor dat de filantropie van een 

familiebedrijf via een daarvoor opgerichte stichting 

verloopt. In het familiestatuut wordt dan het beleid 

van de filantropie uitgewerkt en welke familieleden 

bij de stichting zijn betrokken. 
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Dúnsjongers 
 

De zomeravonden zijn voor bij. De Dúnsjongers 

zijn weer gezellig begonnen met zingen. We zingen 

allerlei mooie liederen. Friese, Hollandse, Engelse 

en zelf Franse of Italiaanse. 

Het is steeds weer een mooie uitdaging om het met 

z’n allen onder de knie te krijgen…  

 

U leest het, wij hebben altijd veel plezier op de 

repetitie avonden. Deze zijn op donderdagavond 

in Dúndelle. 

 

Denkt U nu: ach wat leuk ik wil wel een avondje 

zingen… Kom gezellig eens langs om te luisteren of 

zing een deuntje mee. 

  

Nieuwe leden zijn 

heel welkom…. 

vooral mannen. 

 

De koffie staat klaar om 

20.00 uur… 

 

Zien we U een keer???? 

 

Vriendelijke groeten, 

Bestuur Dúnsjongers: 

 

Ria De Haan, Joke de Boer, Piety de Boer 
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Vrouwen van Nu 

 

Ledenavond 15 september 
 

 

Deze eerste avond van het seizoen, hebben 

we als gast Berend Overwijk. 
 

Mary Veenstra onze voorzitster heet ons allen 

welkom, eerst maar een kopje koffie/thee. Dan de 

mededelingen binnen het bestuur waarna ze het 

woord geeft aan Berend. 

 

Berend is een bekend persoon in Bakkeveen, deze 

avond laat het hij ons doormiddels foto’s en 

filmpjes de geschiedenis van Bakkeveen zien. Een 

aantal vrouwen herkende hun partner, ouders of 

kinderen. Zo werden er ook foto’s getoond van de 

tuin van Berend, waar er goed voor de vogels 

wordt gezorgd.  

 

In Bakkeveen stond er een woning die was van 

Aaltje v.d. Molen die op een gegeven moment 

werd gekraakt dat heeft niet lang geduurd want de 

woning werd gesloopt.  

 

Dan was er ook de allereerste rommelmarkt in 

Bakkeveen en wel op de Nije Buorren en altijd op 

de zaterdag voor Moederdag, dat was een drukte 

van belang en er waren veel bloemen en planten 

te koop voor moeder of oma. 

  

Het was een boeiende avond en voor veel vrouwen 

heel erg veel herinneringen. Mary bedankte Berend 

met een lekker traktatie. 

 

Op woensdag 21 september was ons eerste 

uitstapje met 10 vrouwen, we zijn naar de 

Vogelsangh State geweest in Veenklooster. 

We werden ontvangen met koffie/thee en gebak, 

wat bij ons er altijd wel in gaat. 

 

 
 

 
 

Een prachtige rondleiding over het ontstaan en 

bewoners van de State. 

 

Een bijzondere verzameling van serviezen, vooral 

een servies bestaand uit 250 delen, elk deel had 

een andere afbeelding van en met vogels heel erg 

bijzonder. De keuken was ook erg bijzonder met 

een echte ijskast erin. 

 

 
 

We hebben genoten van de verhalen over de 

bewoners van vroeger en nu. Er woont nog steeds 

een Barones, ze is er alleen op zondag en 

maandag, verder woont ze in Beetsterzwaag. Maar 

haar speciale 250 delig servies maakt ze zelf 

schoon daar mag niemand aankomen. 

 

Dat was ons eerste uitstapje sinds lange tijd met 

dank aan Jantien Mulder en Margriet Dijkstra, we 

hopen dat er nog vele zullen volgen. 

 

Truus Witteveen 

Vrouwen van Nu Bakkeveen 
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Het Slotplaatsfestival 
duurzaam en van dichtbij 

 

Aanstaande zondag 30 oktober vindt na 

drie jaar een nieuwe editie plaats van het 

Slotplaatsfestival. 
 

Rondom het iconische landhuis De Slotplaats kun 

je deze dag heerlijk struinen langs kraampjes vol 

oude en nieuwe ambacht en mooie producten. In 

het Bos van Knoop blaas je vervolgens eventjes uit 

voor de theatervoorstelling over onze 'poppestien', 

gebaseerd op het televisieprogramma De Rijdende 

Rechter. De voorstelling wordt uitgevoerd door de 

lokale toneelvereniging Nij Bigjin.  

 

Niks zo duurzaam als de natuur 

Tijdens korte natuurexpedities duik je het bos in 

om naar paddenstoelen en diersporen te speuren 

en hoor je verhalen over de herfst en de 

winterslaap. 

 

Onze boswachters van Natuurmonumenten houden 

deze dag spreekuur dus ga ook zeker even bij hen 

langs! Ondertussen kunnen de jonge boswachters 

in de dop volop speuren, spelen en knutselen bij 

alle OERRR activiteiten. Enne, vergeet niet om 

schone kleren mee te nemen en laarzen te dragen, 

want vies worden mag!  

 

Eten en drinken van dichtbij 

Natuurlijk proef je gedurende de hele dag wáár je 

eet. In het restaurant De Slotplaats, bij de 

foodtruck of op de groene markt geniet je van 

biologische lekkernijen van lokale boeren en 

leveranciers of van het landgoed zelf! 

 

Kom je ook? 

Het Slotplaatsfestival vindt op zondag 30 oktober 

plaats op landgoed De Slotplaats in Bakkeveen en 

duurt van 11:00 tot 16:00 uur. Toegang is gratis. 

Voor sommige activiteiten moet worden betaald. 
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Mindfulnessretraite zelfcompassie 
vrijdagavond 25 t/m zondagmiddag 27 november 2022 

 

hoe stiller je wordt 

hoe meer je kan horen 
Thich Nhat Hanh 

 

We verwennen onszelf dit stilteweekend, in de 

mooie natuur bij Allardsoog, met meditaties, 

bewegen in aandacht en wandelingen over de hei 

en door het bos.  

 

We staan stil bij wat we ervaren. We luisteren naar 

de natuur en naar het lichaam.  

 

Naast loop- en zitmeditatie beoefenen we 

mettameditatie. 

 

Een weekend leven in aandacht, ontspanning en 

rust. Ter ondersteuning hiervan beoefenen we de 

gehele retraite het stilzwijgen.  

We onthouden ons een weekend van lezen, 

schrijven en ons mobieltje.  

In een veilige omgeving wordt zorgvuldige 

ondersteuning geboden.  

 

Begeleiding  

De retraite wordt begeleid door Sietske Russchen 

en Wil van den Berg, cat.1 trainers MBSR, MBCT 

en MBCL. De begeleiding wordt gegeven op basis 

van dana (vrijgevigheid). Aan het eind van de 

retraite is er de gelegenheid om een financiële 

bijdrage te geven voor de begeleiding die je 

ontvangen hebt.  

 

 

 

 

Praktische informatie 

Dit weekend is inclusief overnachting, vegetarische 

maaltijden op zaterdag en zondag, koffie en thee. 

De retraite begint vrijdag om 19.00 uur en we 

sluiten op zondag rond 16.00 uur af.  

Bed- en badlinnen kun je zelf meenemen of huren 

bij NIVON Allardsoog.   

Aantal deelnemers: 12 tot 20.  

Prijs: € 180 voor Nivon leden en € 240 wanneer je 

geen lid bent van het Nivon (exclusief dana voor 

de begeleiding).  

Voor € 40,00 ben je een jaar Nivonlid. 

 

Wil je meedoen of ben je geïnteresseerd 

dan stemmen we graag met je af of ons 

aanbod je past.  
➢ Sietske Russchen  

www.sietskerusschen.nl, 

sietskerusschen@hetnet.nl of 0516 541464 of 

06 25260659.  

➢ Wil van den Berg 

www.mindfulnessindrenthe.nl,  

telefoon: 0522 724733. 

Aanmelden  

allardsoog@nivon.nl (telefoon 088-0990971) 

 

stilte is niet de afwezigheid van iets 

het is de aanwezigheid van alles 

John Grossmann 

  

http://www.sietskerusschen.nl/
http://www.mindfulnessindrenthe.nl/
mailto:allardsoog@nivon.nl
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Landelijke nominatie voor beuk in Bakkeveen 
 

De Boom van het Jaar verkiezing draait om 

markante bomen met een bijzonder verhaal. 

Verhalen om gedeeld en steeds weer opnieuw 

verteld te worden. Het kan gaan om een 

historisch verhaal of om een boom met een 

bijzondere maatschappelijke waarde voor een 

dorp of stad. In Fryslân is ‘de stille getuige 

aan de Beakendyk’ op landgoed De Slotplaats 

in Bakkeveen dit jaar genomineerd. Het is de 

enige Friese boom waarop tot en met 17 

oktober gestemd kan worden. 

 
De ‘hannekemaaiers’ waren seizoenarbeiders uit 

Duitsland die in de 17e tot de 19e eeuw in de 

zomer te voet naar Nederland kwamen om op het 

land te werken. De term hannekemaaiers is 

ontleend aan de traditionele dag van de 

indiensttreding, Sint Johannesdag (24 juni). De 

paden die zij namen, lagen op hoger gelegen 

zandruggen. Omdat het onderweg gevaarlijk kon 

zijn, reisden de hannekemaaiers in groepen. Zij 

waren van wezenlijk belang voor de vorming van 

de oude handelsroute die over de Beakendyk ging. 

Deze dijk heeft daarom een grote landschappelijke 

en historische waarde en maakt deel uit van het 

Hannekemaaierspad, een wandelroute gebaseerd 

op het oude netwerk van de maaiers. 

 

Op landgoed De Slotplaats, aan de Beakendyk, 

staan vijf oude beuken. Zij waren de stille getuigen 

van de gevaarlijke wandeling die de 

hannekemaaiers maakten. Eén van de beuken valt 

op door de bijzondere stam. In ieder nieuw seizoen 

is de lichtval weer anders, zeker tegen de 

achtergrond van rechte Douglasstammen. De beuk 

is geplant omstreeks 1750. De dikte van de stam 

is niet zo imposant als de leeftijd zou doen denken. 

Dat komt deels door de ondoordringbare leemlaag 

in de bodem die ervoor zorgt dat het wortelgestel 

beperkt blijft.  

 

“De beuk is in redelijk goede conditie.” zegt 

boswachter Jan-Willem Zwart van 

Natuurmonumenten. “Met de juiste verzorging kan 

de boom nog heel wat decennia mee om een 

baken te blijven in het bijzondere natuurgebied 

van het landgoed De Slotplaats.” 

 

Stemmen kan op www.deboomvanhetjaar.nl 

Doe het meteen en wacht niet tot 17 oktober ….  

  

http://www.deboomvanhetjaar.nl/
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Uitnodiging 
 

Lichtjesavond 

 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Bakkeveen 

organiseert voor de derde keer een lichtjesavond in 

Bakkeveen, in samenwerking met De Ald jiersploech 

Bakkefean. 

 

Datum:  5 november 2022 

Tijd:   19.00 uur  (inloop vanaf 18.30 uur) 

Plaats:  begraafplaats Bakkeveen 

 

U wordt voor deze avond van harte 

uitgenodigd om, eventueel samen 

met uw familie en/of vrienden, stil te 

staan bij herinneringen aan uw 

overleden dierbare(n).  

 

Deze avond is niet alleen bedoeld om 

overledenen te gedenken en een 

lichtje te plaatsen op hun graf. Ook 

voor hen, die op een andere plek 

begraven of verstrooid zijn, kan een 

gedenklichtje geplaatst worden op 

een speciaal daarvoor bedoeld hart, 

opgesteld op de begraafplaats. De 

grafkaarsen worden op de 

begraafplaats verstrekt.  

 

Het meenemen van een zaklampje 

wordt geadviseerd. 
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9e Northern Prog Festival 

Siegersoude 
 

Muziekliefhebbers opgelet: kom uit je bank en laat 

je verrassen door 4 prachtige bands uit binnen- en 

buitenland! 

 

Op zaterdag 5 november a.s. vindt het 

negende Northern Prog Festival plaats in 

de Uthof te Siegerswoude. 
 

Het NPF is een muziekfestival voor de liefhebbers 

van progressieve rock muziek, zoals de 

symfonische rock (bijvoorbeeld GENESIS en PINK 

FLOYD), de prog-metal (bijvoorbeeld DREAM 

THEATER en NIGHTWISH) en neo-prog 

(bijvoorbeeld KAYAK en FOCUS). 

Dit genre kent wereldwijd veel aanhangers en in 

Nederland zijn een aantal grote en kleinere zalen 

en festivals helemaal gericht op deze doelgroep. 

Het NPF is de voortzetting van het ProgFarm 

festival wat 15 jaar lang in Bakkeveen werd 

georganiseerd en is het enige festival in zijn soort 

in Noord-Nederland. 

 

Elk jaar vult de Uthof in Siegerswoude zich met 

zo’n 150 tot 200 muziekliefhebbers uit binnen- én 

buitenland en is er naast de muziek van 4 bands 

ook de mogelijkheid om bij de diverse stands cd’s 

en andere merchandise te bemachtigen. 

Het festival begint om 15.30 uur (deuren open 

vanaf 14.30 uur). 

 

De band Chain Reaktor uit Utrecht opent het 

festival (15:30 uur).  

Deze nieuwe band, die bestaat sinds 2020, heeft 

één cd op zijn naam staan (Homesick, 2021). 

Inmiddels zijn ze druk bezig in de studio voor een 

vervolg. 

 

De organiserende band Leap Day zal als tweede 

act spelen (17:30 uur).  

Inmiddels zijn deze Friezen opgeklommen tot de 

top van de Nederlandse progrock wereld en met 

hun laatste cd (Treehouse) die wereldwijd 

uitstekend ontvangen werd, zijn ze ook 

internationaal een graag geziene gast. 

 

De band Less Is Lessie uit Polen is als derde aan 

de beurt (19:30 uur).  

Deze ook nog jonge band bestaat sinds 2019 en 

heeft inmiddels 1 studioproduct afgeleverd. 

Kwaliteitsrock uit Oost-Europa! 

 

En dan de hoofdact van de dag: Also Eden uit 

Engeland (21:30 uur).  

Een grote naam, die ze al op talloze festivals 

hebben waargemaakt. En dat zullen ze op het 9e 

NPF ook zeker gaan doen! We kunnen rekenen op 

een knallende show van deze Britse alleskunners! 

 

De muziek waar we in de jaren ’70 mee zijn 

opgegroeid is nog springlevend! Natuurlijk is deze 

muziek met zijn tijd meegegaan en alles klinkt fris 

en modern. Kom uit je bank en laat je verrassen 

door prachtige gitaarsolo’s en toetsengeweld. Kom 

genieten van de enorm gemoedelijke sfeer en 

beleef samen met al die andere muziekliefhebbers 

uit binnen- én buitenland een onvergetelijke dag 

op het leukste festival in het Noorden van ons 

land! 

 

Tot ziens op zaterdag 5 november!!! 

 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal (€ 30) en via 

northernprog.nl in de voorverkoop (€ 25) 
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Doarpstún nieuws 
oktober 2022 

 

 

Is er in juni volop regen gevallen, blijkt augustus 

de droogste maand sinds jaren te zijn. Mens, dier 

en plant zuchten onder de warmte en droogte. Je 

verwacht dat het niet meer goed komt met de 

planten en het gazon. Maar zie in september valt 

er weer volop regen en de meeste droogte 

problemen zijn weer opgelost. Helaas komt het 

voor een deel van de nieuwe aanplant zoals 

beuken niet meer goed. Hier zie je veel droogte 

verschijnselen. 

  

Najaarswerk in de tuin 

Het gras blijft doorgroeien tot ongeveer 4 graden 

boven nul. Gewoon doormaaien dus. Wel kunt u de 

maaimachine iets hoger zetten, zodat het gras iets 

sterker is als er nachtvorsten komen. 

  

In het najaar moeten de planten liefst afgerijpt de 

winter in. Geef daarom geen stikstofrijke mest 

meer, maar mest met veel kalium is prima. Dat 

bevordert de wortel- en niet de bladgroei en 

versterkt de waterhuishouding in de planten.  

De goten raken vol met gevallen blad. Maak ze 

schoon en knip ook de klimmers af die onder de 

dakpannen groeien. 

 

Knip bij frambozen - na de bladval - alle stengels 

die dit jaar vruchten hebben gedragen bij de grond 

af. Houd per strekkende meter twaalf jonge 

scheuten aan. In het voorjaar verwijdert u daarvan 

de vier slechtste. 

Steenvruchtbomen (kersen, pruimen, perziken 

enz.) snoeien in verband met loodglansziekte. Doe 

dat in het begin van het najaar. 

 

U kunt allerlei verwilderings-bollen tussen de vaste 

planten in de border zetten. De meeste soorten 

kunt u ook onder bomen, heesters en grasvelden 

poten. 

 

Nestkastjes schoonmaken 

Maak nu ook nestkastjes schoon (niet alleen pas in 

het voorjaar) en hang ze opnieuw op als 

schuilgelegenheid voor vogels tijdens de winter. In 

de nestelrommel in de kasten zit vaak ongedierte 

waar de vogels last van kunnen krijgen. Niet alles 

is voedsel voor ze. 

 

Vaste planten verzorgen 

Verwijder plantsteunen, maak ze schoon en berg 

ze op. Bamboestokken zijn makkelijk te bewaren 

in pvc-buizen. IJzeren steunen die kunnen 

doorbuigen, kun je het beste ophangen. Waar 

afstervende vaste planten andere planten niet 

verstikken, vormen ze een welkome beschermlaag 

voor de 

overlevende 

wortels 

eronder. Laat 

dat afstervende 

materiaal daarom zo veel mogelijk zitten en ruim 

het pas in het voorjaar op. Er overleeft bovendien 

van alles in en onder, waarmee je de natuur weer 

helpt. 

 

Niet-winterharde zomerbollen en -knollen nu 

rooien! 

Er is al kans op (nacht)vorst, dus moeten dahlia’s, 

gladiolen, Ixia, knolbegonia’s en dergelijke nu echt 

de grond uit. Dahliablad wordt zwart als de knollen 

moeten worden gerooid. Je kunt ze prima 

overhouden tot volgend jaar. Doe dat zo: snij de 

stengels tot 2 cm boven de knol of bol af. Laat die 

daarna op een luchtige plek in de schaduw drogen. 

Daarna raken de stengelresten vanzelf los. Veeg 

de verdroogde grondresten er ook vanaf. Leg ze 

vervolgens in kistjes met turfmolm en bewaar die 

op een vorstvrije plek. 

 

Doarpstun plannen voor het komende seizoen 

Voor het komende seizoen staan er weer een 

aantal plannen in uitvoering bij de Doarpstún. 

Burmanialaan, als alles meezit gaan wij na de 

bladva periode aan de slag in de Burmanialaan om 

de opengevallen groenstroken opnieuw in te 

richten. De eerste gesprekken met de bewoners 

zijn inmiddels gevoerd en worden nu verder 

uitgewerkt. 

 

Praktijkochtend snoeien 

Bij voldoende belangstelling gaan wij ook deze 

winter weer een praktijkochtend snoeien starten. 

Dus laat maar weten of je belangstelling hebt. In 

november maken wij een datum bekend. 

 

Tuin inrichten of veranderen? 

Heb jij plannen voor het inrichten of veranderen 

van de tuin maar je weet niet hoe? Wij kunnen jou 

helpen en zijn voornemens om hier een aantal 

avonden voor te organiseren over het inrichten van 

de tuin. Heb jij belangstelling geeft het 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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Samen naar een gezonde toekomst 
  

Jaco kwam in januari niet blij thuis nadat 

bij hem diabetes mellitus en een te hoog 

cholesterolgehalte waren geconstateerd. 

Het roer moest om!  

2022 zou hierdoor in het teken komen te 

staan van een ‘gezonde leefstijl’. Zijn 

vrouw, die ook best wat kilootjes kwijt 

wilde, besloot met hem mee te doen.  
 

En jawel, 9 maandjes later konden ze met recht 

zeggen, dat het ze gelukt is! 

  

Kiezen voor het ‘gezonde pad’, kent best wat 

uitdagingen. Door dit traject samen te doen, kan je 

elkaar positief ondersteunen en ook kracht geven 

op moeilijke momenten. Als diëtist moedig ik het 

daarom erg aan, om met je gezinsleden het 

gezonde leven op te pakken. Bijvoorbeeld samen 

met je partner of met je kind. 

 

Jaco heeft enkele jaren geleden een akelig ongeluk 

doorgemaakt. Daar heeft hij een flinke poos van 

moeten revalideren. In die periode is zijn 

gezondheid flink op de proef gesteld. Hij was toen 

flink aangekomen en heeft daar de genoemde 

ziektes door ontwikkeld. Ook was hij vaak moe. 

Ondanks dit alles bewoog hij wel veel. 11000 

Stappen per dag zetten in zijn autobedrijf, was 

hem niet vreemd. 

 

Toen ik zijn voeding bij aanvang bekeek, zag ik dat 

hij een man was die niet taalde naar 

tussendoortjes, alleen kon hij ’s avonds nog 

weleens iets nemen. Dat zat grotendeels dus goed. 

Wel hield hij van een hamburgertje en een 

schnitzeltje op zijn tijd en koos hij met name voor 

volle melkproducten en vaak kaas op brood. Fruit 

en groente at hij wel, maar mochten wat mij 

betreft een wat grotere plaats in zijn menu krijgen. 

 

Samen met zijn vrouw ging hij aan de slag met de 

voedingsrichtlijnen. Weliswaar had ik voor een 

ieder zijn eigen voedingsadvies opgesteld, want de 

hoeveelheden voor een man, zijn niet hetzelfde als 

voor een vrouw. 

 

In het begin vond Jaco de avonden wat lang omdat 

hij daar niet meer zoveel kon snacken. Toen hij 

doorkreeg met welke snacks hij die toch kon 

doorkomen, was het probleem opgelost.  

 

Na slechts 9 maandjes was hij 15 kilo’s kwijt, was 

zijn cholesterolgehalte netjes binnen de normen en 

waren zijn bloedglucosewaarden weer op een 

gezond peil. Stralend durfde hij zelfs te zeggen dat 

hij ‘geen diabetes’ meer had. En wat hij misschien 

nog wel het allermooist vond, was dat hij weer vol 

energie zat en niet meer zo moe was. 

 

Zijn vrouw, die al die tijd ook zeer voortvarend 

bezig was, is in diezelfde periode zelfs 17 kilo 

afgevallen.  

 

Lekker maar gezond eten en optimaal bewegen is 

nu iets dat in hun huishouden de ‘norm’ is 

geworden. Ze staan zich uiteraard nog 

wel eens wat lekkers toe dat niet zo 

gezond is, maar dat is nu de 

‘uitzondering’.  

 

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 fit 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, neem dan contact op. 

Telefoon: 06 18033605 

E-mail:info@jenniferplein-dietist.nl 

www.jenniferplein-dietist.nl 
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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? Meld u dan snel aan !! 

U kunt zich vóór 7 oktober 2022 aanmelden 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. De 

Zonnebloem heeft dan weer een leuk uitje 

georganiseerd voor u naar de Orchideeën Hoeve 

te Luttelgeest. Verdere informatie volgt t.z.t 

 

 

Bootdagtocht Zonnebloem   
 

Op vrijdag 16 september jl. konden de trossen 

eindelijk weer los voor gasten van de 

Zonnebloemafdeling Ureterp e.o..  

 

Na een aantal jaren Corona werden de deelnemers 

met bussen opgehaald uit Ureterp en de 

omliggende dorpen en naar de kade in Drachten 

gebracht. Daar kon iedereen onder het genot van 

een lekker zonnetje plaatsnemen aan boord van de 

Tourist VI.  

 

Nadat de dames en heren allemaal een plaats 

hadden gevonden op het beneden of boven dek, 

was er een welkomstwoord van de kapitein, Menno 

van der Werf. De boot was inmiddels vertrokken, 

tijd voor koffie of thee met uiteraard gebak, de 

vrijwilligers zorgden er samen met de bemanning 

voor dat iedereen kon genieten. Het zonnetje bleef 

gelukkig schijnen met af en toe een wolk en de 

omgeving was prachtig, wat wil een mens nog 

meer. Tijd voor een drankje en een hapje, waarbij 

een advocaatje met slagroom niet kon uitblijven.  

 

Voor de lunch werd er aangemeerd in Grou, daar 

stond de cateraar klaar met de warme maaltijd, 

heerlijke stamppot boerenkool of zuurkool met 

spekjes en worst. Dat ging er bij iedereen wel in, 

evenals het ijsje met slagroom als dessert.  

 

In de middag was de gebruikelijke verloting, ook 

dit jaar met vele, leuke prijsjes. Velen konden een 

leuke verrassing in ontvangst nemen, enkelen 

hadden helaas deze keer geen geluk. Tijdens dit 

alles werd de inwendige mens niet vergeten, eerst 

koffie/thee met een koekje en ter afsluiting nog 

een drankje met hapje. Alle deelnemers en 

vrijwilligers kregen namens de Zonnebloemafdeling 

een klein presentje als aandenken aan deze 

bootdagtocht.  

 

Rond half 5 was de haven van Drachten weer in 

zicht, de vrijwilligers en de 2 vrijwillige 

verpleegkundigen werden bedankt voor hun inzet, 

samen met de bemanning van de boot.  

 

Helaas moesten de gasten van de boot door de 

regen en wind naar de bussen, het zonnetje was 

verdwenen. Het was een geslaagde bootdagtocht, 

volgend jaar weer. 

 

Marian Doorgeest 

Voorzitter Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. 
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Sociaal Cultureel Werk

Zaalruimte Wil je als individu, groepering, 

vereniging etc. een bijeenkomst houden en heeft 

deze een sociaal/educatief karakter dan kan SCW-

Dúnhoeke deze activiteiten faciliteren. Voorop staat 

dat ons doel gehandhaafd blijft. Ook het 

bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en 

gespreksgroepen is een onderdeel van onze 

doelstelling. 

De zaal is voor deze 

activiteiten €7,50 per 

dagdeel beschikbaar. 

Informatie en 

reserveren: bel Jan van 

Dalen 06-51175883 of e-mail: 

janvd@bakkeveen.nl 
 

 

 

 

Activiteiten 

 
Nieuw: 

 

➢ Natuurwandelen in een rustig tempo, ook voor mensen die wat minder goed kunnen 

lopen. Iedere dinsdag 9.30u bij Dúndelle (kijk onder natuurwandelen) 

 

➢ Walking Football : zaterdag 8 oktober met Foppe de Haan. 

 
 
Het wordt alweer herfst, dus tijd voor allerlei leuke 

activiteiten. Het is bijzonder hoe steeds opnieuw 

initiatieven ontstaan in Bakkeveen en de 

buitenwereld, andere dorpen en de gemeente, 

vragen ons hoe dat kan. In Bakkeveen vallen veel 

activiteiten onder de bloeizone en we krijgen dan 

ook de vraag: Wat is dat nou precies een 

bloeizone? 

 

Een bloeizone probeert een leefomgeving te 

vormen waarin inwoners gezond en vitaal oud 

worden. Dit vraagt om een omgeving waarin met 

elkaar wordt geprobeerd het leven voor ieder 

aangenaam te maken, eigenlijk zorgen dat mensen 

zich onderdeel voelen van het dorp waarin zij 

leven, waarin zij, naar keuze, deel kunnen nemen 

aan allerlei activiteiten die het leven plezierig 

maken. 

De bloeizone is een paraplu waaronder veel 

activiteiten een plekje (kunnen)vinden.  

 

Op www.bakkeveen.nl/bloeizone vindt u een 

boom met daarin een aantal thema’s. De 

activiteiten die wij doen kunnen onder één of 

meerdere van die thema’s worden gebracht.  

Initiatieven kunnen organisatorisch en financieel 

worden ondersteund tot ze zelfstandig verder 

kunnen. Deze werkwijze slaat aan en leidt steeds 

opnieuw tot interessante activiteiten. 

 

De ruggengraat van de bloeizone vormen de 

fittesten die jaarlijks 2x 2 maal gratis worden 

aangeboden. Een leuke toegankelijke test die je 

inzicht geeft in je gezondheid, afgenomen door 

vrijwilligers uit het dorp in samenwerking met de 

huisarts en Sport Friesland. Daarnaast wordt 

desgewenst advies gegeven om je fitheid te 

bevorderen. Zaterdag 5 november worden weer 

fittesten aangeboden in Bakkeveen, zie dit nummer 

en de website. 

 

Walking Football  

Walking Football was de 

publiekstrekker bij de 

komst van Arcadia in 

juli. Foppe de Haan gaf 

een training en zette 

twee teams van zes 

mensen aan de bal. 

Foppe komt zaterdag 8 

oktober opnieuw naar 

Bakkeveen om 

Bakkeveensters 

enthousiast te maken 

voor Walking Football. Informatie en opgave bij 

Jacob van der Weij.  jvdweij@icloud.com, 

Deelname is gratis! 

 

Natuurwandelen 

Iedere week een aantal deelnemers, 

natuurwandelen voorziet in een behoefte voor 

mensen die het fijn vinden ook eens met anderen 

te lopen. Dinsdag om 9.30 uur staan begeleiders 

klaar om weer een mooie wandeling te maken van 

ongeveer een uur. Omdat er ook mensen zijn die 

een kortere afstand willen lopen in een rustiger 

tempo kunnen vanaf nu ook mensen die wat 

minder goed ter been zijn, meedoen. De groep 

wordt gesplitst, maar daarna wordt wel 

gezamenlijk koffie gedronken in Dúndelle, rond 

10.30 uur. 
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Filmhuis 

In september is de mooie Koreaanse film Menari 

gedraaid, ongeveer vijftig bezoekers hebben 

genoten van deze ontroerende film. Zondagmiddag 

2 oktober is Sam vertoond.  

Het filmhuis draait dit seizoen op een aantal 

zondagmiddagen om 15.00 uur een mooie, niet te 

zware film, een uitje op de zondagmiddag. Op 14 

oktober wordt de maandelijkse film vertoond in  

Dundelle.  

 

Voor informatie en opgave: 

filmhuisbakkeveen@gmail.com (Sybrand 

Bosma).  

 

Meer informatie over het filmhuis: 

www.bakkeveen.nl/fiilmhuis 

De jaarlijkse filmmarathon wordt gehouden op 

zaterdag 29 oktober. 

 

De Huiskamer 

12 oktober kan er weer gegeten worden in de 

huiskamer van De Mande waar de gedekte tafels  

klaar zullen staan. De belangstelling is enorm. Het 

kan dus zijn dat er geen plek meer is. Een 

vrijwilligersgroep verzorgt deze maaltijd met 

cateringsteun van de Brink. Kosten €10,-- 

 

 

 

Sjong 

Een nieuwe activiteit voor mensen die eens lekker 

willen zingen. Afgelopen maand was de eerste keer 

en dat smaakt naar meer! Dinsdag 1 november is 

het zover. 14.00 uur in het Ankerplak. Deelname is 

gratis. Zie de website! 

 

Wat willen we nog meer?  

Bakkeveen is aangewezen voor een mogelijke 

subsidie uit de regiodeal bloeizones. Een aantal 

gemeentes krijgt van de provincie € 50.000 om 

bloeizones te ontwikkelen. Voor Opsterland zijn 

Wijnjewoude en Bakkeveen uitgekozen. We hebben 

een projectplan ingediend met daarin twee 

thema’s: Voeding en koken en een sportspelweek 

voor de jeugd. 

 

Voor het koken zoeken we contact met de horeca, 

de sport/spelweek zal mede georganiseerd kunnen 

worden met de verschillende verenigingen. Er staat 

niets vast!!!  

 

Ideeën en inbreng zijn welkom. Maar eerst maar 

even wachten of we de subsidie ook echt krijgen.  

 

Wilt u iets proberen in het dorp dat aansluit bij de 

bloeizone, neem dan kontakt op! 

 

Emy Hoogenboom 

Bloeizone Bakkeveen 

 
 

 

Foppe de Haan geeft Walking Football training 
op zaterdag 8 oktober 

 

Begin juli liet Foppe de Haan ons dorp 

kennismaken met een potje walking football. 

De deelnemers die toen van de partij waren, 

werden allemaal 

enthousiast door de 

gedrevenheid van deze 

Friese trainer. Ze 

wandelden met en zonder 

bal van hot naar her over 

het veld. Dit helemaal 

passend in het kader van 

de vitaliteitsdag en 

Bloeizone. En het smaakte 

natuurlijk naar meer. Maar 

volgens Foppe kon wat 

training geen kwaad voor 

de deelnemers. 

 

Welnu, er is goed nieuws 

want Foppe komt deze 

training op zaterdag 8 

oktober om 16:00 uur 

geven op het veld van vv 

Bakkeveen. Deelname is net als op 2 juli weer 

gratis en iedere 50-plusser uit Bakkeveen, die 

lekker wil bewegen, kan er aan deelnemen. Het 

spreekt voor zich dat de 

voetbalkantine na afloop ook 

open is voor de napraat. 

 

Foppe wil graag weten voor 

hoeveel deelnemers hij de 

training op 8 oktober moet 

voorbereiden. 
 

Meld je daarom nu snel aan voor 

deze unieke ervaring op via 

mailadres:  

jvdweij@icloud.com. 

 

Je bent zo jong als je jezelf voelt 

en je bent nooit te oud om te 

leren. 

 

Jacob van der Weij 
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De eerste keer van SJONG! op 20 september was 

een succes. 

Onder leiding van Tjitte Muizelaar uit Bolsward 

(met gitaar) werd er gelachen, gepraat en uit volle 

borst gezongen.  

De volgende keer is op: 

➢ dinsdag 1 november om 14.00 uur in het 

Ankerplak. 

➢ Daarna op dinsdag 6 december om 14.00 

uur in de zelfde locatie. 

Een half uurtje zingen, een half uurtje 

koffie/thee drinken en tot slot weer een half 

uur zingen. 

 

Het repertoire bestaat uit populaire Nederlands- 

Fries- en Engelstalige liedjes van diverse genres. 

 

Gratis toegang. 

 

Bauke Jeninga en Petra de Jong

                         
 
 

  

KUN JE NOG 

ZINGEN? 

ZING DAN 

MEE! 
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Laatste oproep 
 

In de vorige Slûswachter en ook op de website 

hebben we voor ‘Muziek bij de Buren’ een oproep 

geplaatst voor huiskamers en muzikanten. 

 

Muziek bij de Buren is een huiskamer 

muziekfestival dat op zondagmiddag 12 februari in 

5 huiskamers in Bakkeveen wordt georganiseerd. 

 

De muzikanten verzorgen 3x een optreden van een 

half uur. Tussendoor, in de pauze, wandelen of 

fietsen de bezoekers 

naar een andere locatie. 

 

We zoeken dus 5 

huiskamers en 5 

muzikanten, kan ook een 

groep zijn. Alle 

muziekstijlen zijn 

welkom. 

 

Na de oproep 

hebben al 

verschillende 

muzikanten en 

huiskameradressen 

gereageerd. 

 

We zijn er bijna 

maar nog niet helemaal. 

 

Lijkt het je leuk om muzikanten en bezoekers te 

ontvangen of als muzikant op te treden, wacht dan 

niet langer en meld je aan bij: 

muziekbijdeburen2023@gmail.com 

 

Ook voor info kun je hier naar toe mailen of bellen 

naar Sybrand Bosma: 0516-541770 / 06-10699091 

 

Vriendelijke groet 

Commissie ‘Muziek bij de Buren’ Bakkeveen 

 

  

mailto:muziekbijdeburen2023@gmail.com
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Eten in “De Huiskamer” 
 

Op woensdag 12 oktober 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 op het menu? 

 

➢ Chili Con Carne ! 
➢ Voor- en nagerecht zijn een verrassing! En 

uiteraard is er gratis koffie/thee na de maaltijd. 

➢ Het daaropvolgende huiskameretentje zal 

plaats vinden op donderdag 17 november. Dan 

eten we VIS ! 

➢ 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:boerhoog@hetnet.nl
mailto:bjeninga@hotmail.com
mailto:dijkroelie@gmail.com
mailto:roelofhoekstra@home.nl
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Het weer van zomerhalfjaar 2022 

Grafiek van 1 april tot en met 30 september.  

Neerslag: 450 mm. Hiervan viel in 

september ca 160 mm. In augustus regende 

het op slechts 1 dag: 17 augustus met ca 12 

mm. 

Er was een hittegolf van 10 t/m 15 

augustus.  

 
Neerslag in mm 
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Belangrijk nieuws over de 

collecteweek 2022 
 

Ook dit jaar is er weer de gezamenlijke 

collecteweek in Bakkeveen. In de week 

van 23 t/m 29 oktober kunt u een 

collectant verwachten die collecteert 

voor 15 goede doelen.  

Het is alweer voor de derde maal dat u 

een collectant van de Collecteweek aan 

de deur kunt verwachten. 

 

Hoe krijgt de collecte vorm? 

In het weekend voor de collecteweek valt er een 

envelop bij u in de brievenbus. In deze envelop zit 

een invulformulier waarop u uw donatie voor elk 

van de fondsen en goede doelen kunt invullen. U 

doet het formulier samen met uw donatie terug in 

de envelop en plakt deze dicht.  

 

Het formulier is ook voorzien van een QR-code 

waarmee u uw gift digitaal over kunt maken. Dit 

heeft onze voorkeur, maar vergeet dan niet om het 

formulier mee te geven aan de collectant. Aan het 

eind van de collecteweek komt een collectant de 

envelop weer ophalen in een verzegelde emmer. 

De collectant zorgt dat de emmer terugkomt bij de 

organisatie van de collecteweek. Zij handelen het 

verder af met de deelnemende fondsen en goede 

doelen.  

 

Alle informatie en regelementen zijn terug te 

vinden op www.bakkeveen.nl/collecteweek  

 

Onderstaande fondsen en goede doelen doen 

mee bij de collecteweek  

Hier is informatie over de deelnemende fondsen en 

goede doelen. Voor meer informatie en hun werk 

kunt u terecht op hun website.  

 

Hersenstichting 

Al meer dan 30 jaar leggen we verbanden tussen 

verschillende soorten aandoeningen. Want als je 

iets leert over de ene aandoening, kan dat ook van 

betekenis zijn voor een andere. Zo vinden we 

steeds meer oplossingen om de hersenen gezond 

te kunnen houden, beter te behandelen en mensen 

met een hersenaandoening te helpen meedoen in 

de maatschappij.   

Om dat te bereiken, werken we samen met 

onderzoekers, professionals, patiënten 

en het publiek. Elke dag opnieuw. Met elkaar 

hebben we één doel voor ogen: gezonde hersenen 

voor iedereen.  

 

Wij willen er voor iedereen zijn en – als het maar 

even kan – iedereen helpen. Door te blijven kijken 

hoe aandoeningen voorkomen of behandeld 

kunnen worden en door te zorgen dat mensen met 

een hersenaandoening kunnen meedoen in de 

samenleving. Dat doen we door onderzoek 

en innovaties te financieren, voorlichting te 

geven en het belang van onze hersenen overal op 

de agenda te zetten. 

Voor meer informatie: www.hersenstichting.nl 

 

Amnesty Internationaal 

Amnesty International onderzoekt 

mensenrechtenschendingen. Dit doen ze via 

rapporten, persberichten, lobby, acties en 

campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven 

onder druk gezet om de schendingen te stoppen, 

slachtoffers vrij te laten of hun beleid te 

veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale 

organisaties en activisten die opkomen voor de 

mensenrechten in hun land. 

Voor meer informatie: www.amnesty.nl 

 

Reuma Nederland 

Artrose, onaangenaam... De sleutel om reuma de 

wereld uit te helpen is wetenschappelijk onderzoek. 

Reuma Nederland is de belangrijkste financier van 

onafhankelijk wetenschappelijk reuma-onderzoek 

in Nederland. Ook draagt Reuma Nederland bij aan 

betere behandelmethoden en geven zij voorlichting 

over reuma.  

Voor meer informatie: www.ReumaNederland.nl 

 

Hartstichting 

Iedereen een gezond hart. Dat is onze missie. Het 

is onze ambitie om meer mensen langer te laten 

leven met een gezond hart. Met een betere 

kwaliteit van leven en meer hartgezonde 

levensjaren Minder mensen moeten daadwerkelijk 

een hart- of vaatziekte krijgen en bij spoedsituaties 

moet sneller worden gehandeld. Dat kunnen we 

bereiken door meer mensen bewust te maken van 

hun risico op hart- en vaatziekten en door meer 

mensen te helpen gezond(er) te leven. Zo kunnen 

we het risico verlagen.  

Voor meer informatie: www.hartstichting.nl  

 

Kinderhulp 

1 op de 12 kinderen groeit in Nederland op in 

armoede. Dat er thuis weinig geld is, merken zij 

overal en altijd. Kinderhulp helpt. Met iets groots, 

of iets kleins. Iets dat ze de kracht geeft om mee 

te doen. Bijvoorbeeld met een dagje uit, fiets, 

opleiding, kleding of door ons project 

Kinderzwerfboek, waardoor alle kinderen thuis 

kunnen genieten van een mooi boek. Dingen die 

heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken. 

Nu en in hun toekomst. 

Voor meer informatie: www.kinderhulp.nl  

http://www.amnesty.nl/
http://www.reumanederland.nl/
http://www.hartstichting.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
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Longfonds 

Onze missie is: longziekten de wereld uit en 

bijdragen aan een gezonder en gelukkiger leven 

voor mensen met een longziekte. We zetten ons in 

voor een wereld waar iedereen vrij kan ademen.         

De collecteopbrengst investeren we in onderzoek 

dat astma bij kinderen in de toekomst moet 

voorkomen. Mede met uw steun proberen 

onderzoekers binnen 5 tot 7 jaar kapot longweefsel 

bij patiënten met COPD te herstellen. 

Voor meer informatie: www.longfonds.nl 

 

EpilepsieNL 

EpilepsieNL is de community van 200.000 

Nederlanders met epilepsie en hun omgeving. 

Samen met onze community zamelen wij geld in 

voor toponderzoek en voorlichting. Als organisatie 

streven wij naar het verbeteren van de kwaliteit 

van leven van mensen met epilepsie door 

onderzoek te financieren, relevante kennis te delen 

en waardevolle informatie te bieden én de 

persoonlijke relatie aan te gaan. Wij zijn 

EpilepsieNL en gaan samen in de aanval voor 

mensen met epilepsie en hun omgeving.  

Voor meer informatie:  www.epilepsie.nl   
 

MS Fonds 

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Het 

is de meest invaliderende ziekte onder jonge 

mensen. Doordat er iets mis is in het 

afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen 

aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen 

signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, 

waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen 

optreden. In Nederland ondervinden 25.000 

mensen dagelijks de gevolgen van de chronische 

en progressieve ziekte MS. De eerste symptomen 

treden meestal op tussen het 20e en 40e 

levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende 

ziekte onder jonge mensen. Onderzoekers weten 

niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen 

is. Het Nationaal MS Fonds financiert onder andere 

wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van 

MS, betere behandelingen en een betere kwaliteit 

van leven voor mensen met MS. 

Voor meer informatie:  

www.nationaalmsfonds.nl   

 

KWF 

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met 

kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je 

geeft, kanker ontwricht je leven. We zijn tegen 

kanker en vóór het leven. Voor op tijd erbij zijn. 

Voor de juiste behandeling. Voor je leven weer op 

de rit krijgen. Voor de beste zorg. En voor de grote 

http://www.longfonds.nl/
http://www.epilepsie.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/
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en 

kleine 

dingen 

die het 

leven 

zo 

mooi 

maken. 

KWF 

investeert in het leven. Daarom financieren we niet 

alleen levensveranderend onderzoek, maar zetten 

we ons ook in voor een beter leven voor iedereen 

die leeft met en na kanker. Samen maken we het 

verschil. Omdat er zoveel is om voor te leven. Voor 

meer informatie: www.kwf.nl 

 

Prinses Beatrixspierfonds 

In Nederland lijden ruim 200.000 mensen aan een 

spierziekte. Sommige zijn dodelijk, sommige zijn 

erfelijk, ze hebben allemaal een verlammend effect 

op de spieren. Een ziekte die spieren aantast, tast 

het hele lichaam en daarmee ook het hele leven 

van een persoon aan. Het Prinses Beatrix 

Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek 

naar genezing en naar verbetering van de kwaliteit 

van leven van patiënten. 

Voor meer informatie: 

www.prinsesbeatrixspierfonds.nl  

 

Rode Kruis 

De opbrengst van de collecte komt geheel ten 

goede aan lokale projecten van het Rode Kruis in 

Friesland. Er is gekozen voor het ontwikkelen en 

aanschaffen van materialen voor verschillende 

projecten, zoals Red Cross Quest, 

reanimatiecursussen, Kind Onder Vuur en Break 

the Silence Disco. 

Voor meer informatie: www.rodekruis.nl 

 

Nierstichting 

Nierstichting collecte voor kinderen met een 

nierziekte. Je ziet het vaak niet aan ze, maar 

opgroeien met een nierziekte eist ongelooflijk veel 

van kinderen. Alle donaties dragen bij aan een 

toekomst waarin nierziekten genezen kunnen 

worden. Kinderen met een nierziekte hebben 

weinig energie, mogen niet eten en drinken wat ze 

willen, moeten veel zware medicijnen slikken en 

soms zelfs dialyseren. Dat is slopend. Maar ze 

geven niet op. Tom Oostrom, directeur 

Nierstichting: “Elke dag weer vragen deze 

doorzetters het uiterste van zichzelf om gewoon te 

léven. Jonge helden zijn het. Voor hén willen wij er 

zijn. Nu en later.” 

Voor meer informatie: www.nierstichting.nl 

 

Nederlandse brandwonden stichting 

De brandwonden stichting gaat voor de beste 

brandwondenzorg aan patiënten met de hoogst 

mogelijke kwaliteit van leven en de meest 

effectieve preventie. 

Voor meer informatie: 

www.brandwondenstichting.nl 

 

 

Alzheimer Nederland 

Dementie raakt steeds meer mensen. Momenteel 

hebben 290.000 mannen en vrouwen in Nederland 

de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van 

dementie. In 2040 zal dit aantal opgelopen zijn 

naar meer dan een half miljoen. Iedereen krijgt 

met de ziekte te maken: als patiënt, als 

mantelzorger of binnen de familie- of 

vriendenkring. Alzheimer Nederland wil zich – 

samen met zo veel mogelijk anderen – voor hen 

inzetten.                                 

Voor meer informatie: www.alzheimer-

nederland.nl  

 

Leger des Heils 

Het Leger des Heils is vaak het laatste vangnet 

voor mensen in problemen. De deuren van de 

buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan open 

voor iedereen. Er worden wekelijks inloopochtend, 

maaltijden en activiteiten georganiseerd. Het Leger 

des Heils krijgt geen subsidie. 

Voor meer informatie: www.legerdesheils.nl 

 

 

ANBI 

Geld aan een goed doel doneren en dan aftrekken 

van de inkomstenbelasting aftrekken? Dat mag als 

het om een ANBI gaat.  

 

Wij zijn een ANBI-stichting dit betekent dat u uw 

gift kunt gebruiken bij uw jaarlijkse 

inkomstenbelasting aangifte. Maakt het toegezegde 

bedrag wel digitaal over. 

 

De organisatie van de collecteweek hoopt op een 

mooi resultaat voor de deelnemende fondsen en 

goede doelen. Het eindresultaat maken wij zo snel 

mogelijkheden bekend op de site van Bakkeveen 

en in de Slûswachter. 

 

Voor vragen kunt u mailen naar 

collecte@bakkeveen.nl of bellen naar 

0643539992 

 

Bestuur stichting collecteweek Bakkeveen 

 

 

 

 

http://www.kwf.nl/
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/
http://www.rodekruis.nl/
http://www.nierstichting.nl/
http://www.brandwondenstichting.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
http://www.legerdesheils.nl/
mailto:collecte@bakkeveen.nl
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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 

      Voorkant   Zijkant 

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: 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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Filmhuis Bakkeveen 

 

Na de eerste 2 prachtige films, Minari 

en I am Sam, staat de volgende film 

alweer op ons te wachten:  

 

Herself 
 

Inhoud film 

Als een jonge moeder ontsnapt uit een 

gewelddadige relatie, laat een sociale huurwoning 

op zich wachten. Om haar twee dochters een thuis 

en beter bestaan te bieden, wil ze een eigen huisje 

bouwen. Zonder ervaring, maar met hulp van 

vrienden gaat ze aan de slag. Haar ex-man moet 

ze op afstand zien te houden. 

 

Recensie Cinemagazine: ‘Herself’ is een 

aangrijpende en ontroerende kijkervaring. 

 

Datum: vrijdag 14 oktober 

Aanvang: 20 uur 

Aanmelden: filmhuisbakkeveen@gmail.com 

 

 

Nog een paar weken en dan kunnen we op 

zaterdag 29 oktober naar de filmmarathon. 

 

Van 11-23 uur 5 prachtige, zeer diverse films. 

T.z.t. worden de films op de agenda van 

bakkeveen.nl aangekondigd. Hou deze dus in de 

gaten! 

 

Of… je moet je aanmelden voor de mailinglist van 

het Filmhuis, dan blijf je direct op de hoogte van 

alle komende films: 

filmhuisbakkeveen@gmail.com  

   

Voor meer info: bakkeveen.nl/filmhuis 

  

mailto:filmhuisbakkeveen@gmail.com
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Natoer Nijs 

September 2022 

 

Na de zeer droge zomer nu dan langzamerhand 

het normale herfstweer. Het waterpeil zit nog lang 

niet op het gewenste niveau, zo werd mij verteld. 

Enfin, dit hebben we dan weer.  

 

Meteen reactie uit de natuur. De meeste gazons 

lijken de droogte overleefd te hebben en zijn weer 

uit de (bruine) ruststand (voordeel, we hoeven niet 

te maaien….). Er verschijnen nu steeds meer 

paddenstoelen in de bossen, maar ik mis nog de 

grote aantallen. Bij meer nattigheid verschijnen er 

zeker meer. De najaarstrek is nu in volle gang en 

dat levert soms leuke waarnemingen op. Zie 

hieronder de bijzonderheden. 

 

Waarnemingen 
Vogels 

De eerste Kepen en Koperwieken worden weer 

gemeld. Zo zag en hoorde ik op 26 september een 

drietal Kepen achter de Wâldsang. Ook worden 

meerdere Sijsjes gemeld (overvliegend , maar 

ook ter plaatse). Groepjes Staartmezen trekken 

wat rond, ook in het dorp. Zo meldde Dirry 

Rietveld liefst 30 vogels in een groep. Een mooi 

aantal. 

 

Oene Roelsma meldt in de Slotplaats op 25 

september liefst 30 Appelvinken, enkele Sijsjes 

een Kuifmees en een Matkop (die steeds zeldzamer 

wordt in ons land). 

   

Een Steenuil werd op 13 september in de 

voornacht gemeld (roepend) in het Mandefljild. 

Mogelijk een zwerver, maar je weet nooit. 

 

 
 

Volgens Sjirk van Gorkum (controleur kerkuilen), 

is de broedperiode dramatisch geweest. Erg weinig 

jongen (droogte? daardoor weinig muizen? zeg het 

maar). 

 

Een overvliegende Zeearend werd op 13 

september gezien boven de Slotplaats, 

lastiggevallen door twee Raven (Chr. de Vries). 

 

Een naar zuid vliegende Visarend werd door 

Martin Manson gefotografeerd over de 

Duurswouderheide. 

 

Zwaluwen zullen nu wel snel zijn vertrokken. Wilt u 

de laatste waarnemingen even doorgeven? 

De enige melding in onze omgeving van een 

Paapje kwam van de Duurswouderheide. 

 

Let de komende tijd nog eens op doortrekkende 

zangvogels en steltlopers (meeste kans in de 

vroege ochtend of ´s-avonds/´s-nachts).  

 

Dit is slechts een greep uit de vele 

waarnemingen van vogels in onze contreien. 

Iedereen bedankt voor de meldingen en 

foto’s. 

 

Dagvlinders 

Een Kleine Parelmoervlinder vloog tot mijn 

grote verbazing in de volkstuinen. Het lukte mij 

om snel een foto te maken (zie onder), waarna hij 

zich niet meer liet zien. Een zeldzaamheid in onze 

omgeving. Op de eilanden komen ze meer voor. 

 

 
 

Kleine Vuurvlinders lieten zich vanaf eind 

augustus weer in redelijk aantal zien (foto 

volgende pagina). 
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Nachtvlinders en overig 
Jouke Bouius stuurde mij een foto van de 

Buxusmot. In deze nazomer worden er vrij veel 

gezien. Grootste aantal was 45 in mijn ed-emmer. 

Schadelijk, maar ook prachtig. 

 

 
 

Op bladeren van verschillende bomen, struiken en 

planten kun je nu “mijnen” zien. Het zijn gangen 

van larven van mineermotten en mineervliegjes, 

die daar hun eitjes leggen. Ik voeg een paar foto’s 

bij. Toch wel apart zo’n gangenstelsel in bijv. 

beuken- of eikenblad. Overigens hebben veel 

planten hun eigen mineermot. Verder zijn er 

natuurlijk de gallen (appeltjes) op de bladeren, 

afkomstig van galwespen. Goed kijken, dan zijn ze 

wel te vinden. 

 

Planten 

Op Allardsoog bloeit nog steeds de Rode Dophei. 

Een zeldzame soort. Voor een overzicht, zie weer 

onze site. De moeite waard! 

 

Paddenstoelen  

Altijd weer leuke soorten te vinden. Vandaag (25 

sept) het Rossig Buiskussen.  

 

  
 

De Valse Hanenkam (zie onder) is redelijk 

algemeen. Zie verder de waarnemingen. 

 

 
 

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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Activiteiten 
 

De afgelopen periode hebben we voor de leden 

weinig activiteiten kunnen organiseren. Daar komt 

nu verandering in. Het bestuur is bezig met de 

planning van enkele lezingen in de komende 

maanden. Omdat wij nog in overleg zijn met 

interessante mogelijke sprekers kunnen we daar 

nu nog geen mededelingen over doen, maar houd 

onze website in de gaten! www.natuur-

bakkeveen.nl 

 

Omgevingsvisie Opsterland 

Wij hebben in het voorjaar samen met Geaflecht, 

de andere natuurvereniging van Opsterland, een 

reactie gegeven aan de gemeente (een zienswijze) 

op de concept-Omgevingsvisie; een stuk van 

belang. De Omgevingsvisie gaat over bijna alles: 

over de toekomst van ons landschap, onze natuur, 

onze welvaart, onze dorpen, over duurzaamheid en 

klimaat, over de identiteit van Opsterland ….. Het 

is heel goed dat de natuurverenigingen 

tegenwoordig al in een vroeg stadium betrokken 

worden bij planvorming, daar zijn we blij mee. We 

hebben we gepleit voor (heel kort samengevat) het 

belang van natuur en landschap, daar zijn we 

immers voor! Binnenkort vindt er een 

verdiepingsgesprek plaats met de gemeente 

waarbij de natuurverenigingen, de waterschappen 

en de agrarische organisaties betrokken zijn. 

  

Weinig broedsucces mezen 

Er zijn door vrijwilligers 150 nestkasten geplaatst 

in bomen langs de vaart en langs enkele 

buitenwegen. Het idee is dat daarin hopelijk veel 

mezen zouden gaan nestelen. Mezen zijn dol op 

rupsen; ook op de eikenprocessierups. Het effect 

zou kunnen zijn dat niet alleen de mezen een 

handje geholpen worden, maar ook de mens: wij 

houden niet van die kriebelrupsen…..  

 

Er zijn veel kastjes bewoond geweest. De eerste 

lente was meteen al een succes: in veel nestkasten 

bleek gebroed te zijn. Het bezettingspercentage 

was ruim 80%! Pimpelmezen, koolmezen en (langs 

de Nijfeansterwei) ook wel de boomklever hadden 

er gebruik van gemaakt. Bij verschillende kastjes 

is gezien dat spechten hebben geprobeerd het gat 

te vergroten.  

 

Na de tweede lente zijn de kasten opnieuw 

geïnspecteerd. Weer veel nestkasten gebruikt. Je 

zou echter ook willen dat broedpogingen ook tot 

succes leiden. Dat was helaas vaak niet zo. Er 

werden nogal wat kapotte eierschalen-met-inhoud 

of dode jongen aangetroffen. De vogels hadden 

wel broedpogingen ondernomen maar veel jongen 

waren niet levensvatbaar. 

  

De verklaring hiervoor kan de overmaat aan 

stikstof zijn. Net als mensen hebben vogels kalk 

nodig voor sterke botten. Bovendien gebruiken ze 

het voor het maken van eierschalen. Op de Veluwe 

is een tijdje geleden gebleken dat koolmezen daar 

last hebben van het verdwijnen van calcium. Ze 

krijgen het via hun voedsel nu zó weinig binnen, 

dat bij een deel van de eieren de schaal te dun is 

of dat kuikens al in het nest hun pootjes breken. 

Dit is een duidelijk voorbeeld van het effect van 

teveel stikstof. Het probleem speelt vooral op de 

schrale en droge zandgronden. Daar spoelt de kalk 

snel uit, nadat het door de verzuring door stikstof 

wordt opgelost (bron: nature today 9 september 

2022). De kans is groot dat dit probleem ook hier 

speelt: ook hier hebben we schrale, droge 

zandgronden.  

 

Biodiversiteit 

Douwe Klijnstra heeft in een informatief stuk 

uitgelegd wat biodiversiteit is en wat er landelijk 

zoal gaande is rond dit thema. Zie volgende 

pagina’s.  

In de zienswijze op de concept Omgevingsvisie 

hebben we gepleit voor beperking van pesticiden 

(vergoelijkend worden deze ook wel 

‘gewasbeschermingsmiddelen’ genoemd). Gebruik 

van pesticiden vormt een aantasting van de 

biodiversiteit. 

 

Bestuursleden van de Natuerferiening nemen deel 

aan de werkgroep pesticiden die in onze gemeente 

is gevormd. Er zijn namelijk plannen voor lelieteelt 

nabij een terrein dat juist biologisch wordt beheerd 

en waar men tracht de biodiversiteit te 

bevorderen. Maar bekend is ook dat bij teelt van 

mais, bollen, aardappels en andere gewassen 

pesticiden worden ingezet. Beperking van het 

gebruik van deze middelen is van belang voor 

behoud van biodiversiteit.  

Zie ook het Groenmanifest dat is uitgebracht door 

onder andere de Natuerferiening, samen met 

verschillende andere organisaties:  

www.natuur-bakkeveen.nl/groen_manifest 

 

Vrijwilligers van de Natuerferiening willen u graag 

advies geven voor meer biodiversiteit in uw eigen 

tuin, wanneer u dat wenst. Neem dan contact met 

ons op: www.natuur-bakkeveen.nl 

 

 

  

https://www.natuur-bakkeveen.nl/groen_manifest
https://www.natuur-bakkeveen.nl/groen_manifest
http://www.natuur-bakkeveen.nl/
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Iets over biodiversiteit 
 

Wat is eigenlijk biodiversiteit? 

Bios betekent “leven” (oorspronkelijk een Grieks 

woord) en biodiversiteit betekent dus variatie in 

levensvormen. Wanneer er sprake is van gesloten 

kringlopen of ecosystemen, worden de 

verschillende vormen van leven duurzaam in stand 

gehouden. De functies van een ecosysteem worden 

ecosysteemdiensten genoemd. Goed 

functionerende ecosystemen leveren onophoudelijk 

producten en diensten die onmisbaar zijn, ook voor 

mensen. Verlies aan biodiversiteit is dus meer dan 

alleen het verlies van (bedreigde) soorten. 

  

Afname van biodiversiteit 

Hoe minder oorspronkelijke soorten, hoe 

onstabieler het ecosysteem. Een ecosysteemdienst 

kan het leveren van voedsel, brandhout, 

medicijnen en drinkwater zijn. Ook het zuiveren 

van lucht en water, het bestuiven van gewassen, 

het vasthouden van grond, het opslaan van 

koolstof en het reguleren van de temperatuur 

vallen onder het begrip ecosysteemdiensten.  

 

Ecosysteemdiensten zijn bijvoorbeeld belangrijk 

voor recreatie en geven identiteit aan een plek. 

Denk bijvoorbeeld aan de discussie over 

“Landschapspijn” in Friesland; het verlies aan 

weidevogels en de kruidenrijke graslanden. Het is 

dus zaak biodiversiteit te beschermen en zo ons 

‘life support system’ in stand te houden. Zo 

kunnen we blijven profiteren van de producten en 

diensten die ecosystemen ons leveren. 

 

Stand van zaken 

Om meer te weten te komen over de stand van 

zaken voor wat betreft de biodiversiteit in 

Nederland en Europa zijn de sites van het 

“Compendium voor de leefomgeving” (CLO), 

www.CLO.nl , een samenwerkingsorgaan tussen 

het Planbureau voor de Leefomgeving, van het 

Centraal bureau voor de statistiek (CBS) en van de 

Universiteit van Wageningen (WUR) uiterst nuttig.  

 

Hun doelstelling is om met wetenschappelijke 

onderbouwde feiten en cijfers op het gebied van 
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natuur, milieu en ruimte de maatschappelijke 

discussie voor te maken (beleids)-keuzes te 

ondersteunen. Op hun website zijn vrij te 

gebruiken relevante gegevens te vinden welke 

meer vertellen over de stand van zaken aangaande 

de biodiversiteit in Nederland en andere Europese 

landen. 

 

Druk op biodiversiteit in Nederland is hoogste 

van de EU 

Verlies aan habitat (leefgebied van een organisme 

of een levensgemeenschap) door landbouw en 

verstedelijking is de belangrijkste oorzaak voor het 

historisch opgebouwde verlies aan biodiversiteit in 

Nederland.  

Verlies wat is ontstaan door zowel areaalverlies als 

ook door milieudruk en versnippering. Als je beseft 

dat 70% van het Nederlands landoppervlak 

agrarisch gebruikt wordt, dan wordt duidelijk 

waarom er sprake is van versnippering aan 

habitat. Werkzaamheden 

als ruilverkavelingen ten 

bate van het 

landbouwareaal hebben 

voor een terugloop in 

biodiversiteit gezorgd, 

evenals de wijze waarop 

het land wordt bewerkt met 

(kunst)-mest en pesticiden. 

Het is inmiddels helaas 

duidelijk dat de druk van 

klimaatverandering op de 

Nederlandse biodiversiteit 

in de toekomst zal 

toenemen (Verboom et al., 

2010).  

De in Nederland resterende 

biodiversiteit is het laagste 

van alle EU lidstaten. 

 
 

Sterke afname van de Nederlandse 

biodiversiteit: 

In Nederland daalde de biodiversiteit van ruim 

40% in 1900 tot ongeveer 15% in 2000. Een MSA  

(Mean Species Abundance) van 15% betekent dat 

de populaties van inheemse planten- en 

diersoorten gemiddeld een omvang hebben van 

15% van de natuurlijke situatie. De MSA geeft dus 

weer hoeveel oorspronkelijke biodiversiteit nog 

over is.  

 

In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan 

kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen tot 

ca. 15% van de oorspronkelijke situatie. Het 

verlies aan biodiversiteit is daarmee aanzienlijk 
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groter dan elders in Europa en de wereld. Het 

laatste decennium is, mede door 

natuurontwikkeling, in Nederland de afname in 

biodiversiteit afgeremd. Onzekere factor is daarbij 

de berekening voor het agrarisch gebied, waarvoor 

geen meetnet beschikbaar is. Met de wijziging in 

de opzet van het (gesubsidieerde) natuurbeheer 

komen meer gegevens boven tafel. Het is de vraag 

of deze nieuwe vorm van beheer t.o.v. de 

voorgaande vorm beter gaat werken (beter voor 

de biodiversiteit). 

 

In Nederland blijkt dat het areaal natuur door de 

actieve aanleg in de laatste decennia is 

vooruitgegaan. Sinds 1994 is in Nederland de 

gemiddelde kwaliteit van veel typen natuur echter 

achteruitgegaan, dit ondanks verbetering in 

milieucondities. Metingen aan afzonderlijke soorten 

laten zien dat die soorten welke hoge eisen stellen 

aan hun leefomgeving, nog steeds achteruitgaan. 

De populatieomvang van diersoorten en 

paddenstoelen van de bedreigde Rode Lijst neemt 

nog steeds af.  

 

Nieuwe meetwijze voor biodiversiteit. 

Naast de MSA is door het Compendium voor de 

Leefomgeving sinds 2014 een nieuwe graadmeter 

in de vorm van de Living Planet Index (LPI) 

geïntroduceerd. Sinds 1990 is dankzij het 

toegenomen aantal waarnemingen meerdere 

verdiepingsslagen mogelijk geworden. Duidelijk 

(en actueel) voorbeeld is de afname van 

weidevogels voornamelijk als gevolg van de 

intensivering van de landbouw. Ook de terugloop 

in de bijenstand wat door meerdere nog niet 

allemaal vaststaande ontwikkelingen wordt 

veroorzaakt. 

 

Wettelijke bescherming flora en fauna ten 

behoeve van de biodiversiteit. 

Nederlandse landschappen en de flora en fauna 

worden door de Natuurbeschermingswet, Flora en 

Faunawet en de Boswet beschermd. Genoemde 

wetten zijn ondergebracht in de nieuwe Natuurwet 

die nu van kracht is geworden. De 

Natuurschoonwet faciliteert door middel van een 

belastingvoordeel de instandhouding van 

landgoederen. 

 

 
De gekraagde roodstaart staat min of meer 

symbool voor de onlangs onderzochte rijkdom aan 

vogels in de Noordelijke Friese Wouden maar is 

qua dichtheid afgenomen. 
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Bijen als één van de graadmeters voor het 

verlies aan biodiversiteit. 

Dat het niet goed gaat met de bijen is inmiddels 

herhaaldelijk onder de aandacht gebracht. Zo vaak 

dat de boodschap aan kracht lijkt in te boeten 

terwijl het niet meer de vraag is óf we de 

leefomgeving voor bijen moeten verbeteren, maar 

hoe we dat kunnen en vooral ook moeten doen. 

Bijen zijn onmisbaar bij de bestuiving van de 

gewassen. In de afgelopen decennia is de sterfte 

van de honingbij gestegen van 10% naar 25% per 

winter. Dit heeft verregaande gevolgen voor 35% 

van de voedselvoorziening. Naast de honingbij 

gaan de aantallen solitaire (wilde) bijen en 

hommels ook achteruit. Sommige soorten zijn 

uitgestorven. Dit heeft verregaande gevolgen voor 

de biodiversiteit. Door het uitsterven van 

bijensoorten, zullen de door hen bestoven planten 

in de natuur ook in aantal achteruit lopen.  

 

De oorzaak van de achteruitgang van de bijen 

wordt veroorzaakt door meerdere factoren. 

Chemische bestrijdingsmiddelen en een (vooral 

periodiek) te beperkt voedselaanbod zorgen voor 

extra vatbaarheid onder honingbijen voor ziektes 

als varroamijt en nosema schimmel met een hoog 

sterfteaantal als gevolg. Voor de hommel en de 

solitaire bij speelt naast een gebrek aan voldoende 

voedsel ook de beperkte aanwezigheid van 

geschikte nestgelegenheid een rol in de 

achteruitgang.  

 

Voor veel interessante informatie over bijen en 

andere insecten verwijs ik u graag naar de site van 

de stichting EIS. Ook de bijenstichting kan u veel 

meer duidelijk maken hoe de wilde bijen in hun 

levenscyclus beschermd en geholpen kunnen 

worden. 

  

Biodiversiteit het grootst in steden. 

Wat niemand verwachten zou, maar wat uit 

metingen en onderzoek wel is gebleken, is dat de 

biodiversiteit in de steden het hoogst is. De 

variatie in habitats (leefomgevingen) is daar t.o.v. 

het platteland groter. In grotere steden trekken 

dieren al de parken in. De discussie over 

“landschapspijn” heeft wat dat betreft voor 

Friesland al veel duidelijk gemaakt. De natuur 

waarover wij beschikken herbergt veel van 

hetzelfde, is versnipperd en staat nog steeds onder 

druk van landbouw en ook recreatie. Hypes als 

“Pokemon-go” en geo-caching houden geen of 

weinig rekening met de bescherming van de 

natuur.  

 

Om meer variatie te krijgen moeten wij gunstige 

basisvoorwaarden scheppen op plaatsen welke zich 

daarvoor lenen. Met niets doen krijg je ook natuur, 

maar helaas nog meer van hetzelfde. Om 

basisvoorwaarden te creëren is het soms 

noodzakelijk om fouten welke wij in het verleden 

gemaakt hebben terug te draaien en 

herstelmaatregelen toe te passen. Dat valt voor 

sommige mensen die de ruiverkavelings-

werkzaamheden van nabij hebben meegemaakt 

moeilijk te begrijpen. 

 

Hoe u zelf de biodiversiteit in uw tuin kunt 

nastreven. 

Als u voldoende geïnspireerd bent en de behoefte 

hebt om zelf wat aan de biodiversiteit in uw eigen 

tuin te doen kunt u om te beginnen een paar van 

de volgende uitgangspunten hanteren: 

1. Voedselarm=soortenrijk. Voedselarme gronden 

hebben veelkleurige soorten en kosten minder 

energie, geld en arbeid in het onderhoud.  

2. Wilde planten hebben voorrang omdat deze 

sterker zijn en meer dieren aantrekken. 

3. Groenafval van vandaag is het voedsel voor 

morgen (in de natuur heb je geen afval). 

Houtsnippers en compost vervangen 

meststoffen, verbeteren de gezondheid van 

planten waardoor er minder uitval is. 

4. Minder verzorging resulteert in meer 

soortendiversiteit. In veel levensbehoeften van 

dieren, zoals egels, kan voorzien worden door 

de bladeren, oud hout en wat verdwaalde 

stenen te laten liggen en wat minder 

onderhoud te plegen. 

5. Op de natuur afgestemd waterbeheer. 

Regenwater zou zoveel mogelijk direct moeten 

kunnen infiltreren in de bodem. 

6. Etc. 

 

Natuurlijk zijn er veel meer te hanteren 

uitgangspunten zoals het toepassen van vrucht en 

bes dragende heesters en bomen. 

Plant voor de bijen niet alleen nectar leverende 

planten maar ook waardplanten waar bijen in hun 

biotoop ook belang bij hebben.  

 

Zo zijn er heel veel ecologische uitgangsprincipes 

waar bij de inrichting en het beheer van onze 

leefomgeving rekening mee gehouden zou moeten 

worden om daarmee de biodiversiteit op te 

krikken. 

 

Wie in eigen tuin meer wil doen om de 

biodiversiteit te bevorderen kan contact opnemen 

met de Natuerferiening. Een van onze vrijwilligers 

zal u graag advies geven! www.natuur-

bakkeveen.nl 

 

 

Douwe Klijnstra 

Natuerferiening Bakkefean e.o. 
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Yin yoga in Bakkeveen 
 

Maandag 26 september is het dan eindelijk zover. 

De yin yogalessen in de Dûnhoeke zijn begonnen.  

Voor de één is yin yoga al een bekende en voor de 

ander is het een geheel nieuwe ervaring en 

misschien zelfs wat onwennig.  

 

Wat is yin yoga eigenlijk?  

Bij yin yoga gaat het niet om de spieren maar om 

het bindweefsel en de gewrichten. Om het 

bindweefsel de kans te geven los te laten, blijven 

we een aantal minuten in 1 houding zitten. Het 

doel is niet om zo ver mogelijk te komen en om zo 

lening mogelijk te zijn of leniger dan je buurman of 

buurvrouw. Maar om in een houding het ongemak 

op te zoeken en te ervaren wat het met je doet. 

Voelen waar de spanning zit en daar met je 

aandacht heen gaan. Ontspannen in ongemak. Dat 

zul je mij vaak horen zeggen. 

 

 
 

Omdat we lang in een houding zitten is het niet 

ondenkbaar dat je bepaalde gedachten krijgt. Bv: 

o wat is dit saai! Is dit alles? Hoelang duurt het 

nog? Dit voelt niet prettig, ik wil uit deze houding.  

Allemaal hele gewone gedachten. Tenminste ik 

noem mijzelf graag gewoon en ik heb die 

gedachten toch echt nog wel. Het gaat erom wat je 

ermee doet. Hoe ga je hier mee om. 

  

Het resultaat van yin beoefenen is dat je soepeler 

wordt. Dat je je meer bewust bent van je lichaam. 

Dat je misschien beter in staat bent grenzen aan te 

geven omdat je hier meer van bewust bent. En het 

is ondanks het ongemak wat je zo nu en dan 

beleeft gewoon een heerlijke ontspannen les en je 

zal dit ook echt merken na de les. Je hebt echt een 

aantal keer nodig om je vertrouwd te maken met 

yin, maar dat geldt in principe voor elke yoga vorm 

of sport. 

 

YIN- Your Inner Nature – Voelen wat er bij 

jou speelt, wat heeft aandacht nodig? 

 

➢ Mocht je zin hebben om mee te doen, bij de 

les van maandag 17:00 uur is nog plek. Voor 

de avond geldt een wachtlijst.  

 

➢ Je kunt altijd contact met mij opnemen voor 

vragen of wanneer je je wilt aanmelden. 

 

Yvonne Kasemier 

Massagetherapeut, yin yoga docent, powerwalk 

trainer bij “Praktijk weer lekker in mijn vel”  

 

yvonne@weerlekkerinmijnvel.nl   

 06 52509756 

  



52 

  



53 

HISTORISCHE RUBRIEK 

Oktober 2022, nr. 8 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 
 

Opheffing Historische Vereniging Bakkeveen 

 

In deze rubriek volgt een eerste 

aankondiging van de ledenvergadering van de 

Historische Vereniging Bakkeveen, die 

gehouden zal worden op dinsdagavond 15 

november in Dúnhoeke om 20.00 uur. 

 

Die vergadering wordt een bijzondere. In de 

vergadering zullen we besluiten om de Historische 

Vereniging Bakkeveen na bijna vijftien jaar op te 

heffen. We hebben als bestuur van deze vereniging 

gedurende een groot aantal jaren een gevarieerd 

pakket van activiteiten georganiseerd. Door corona 

is daarin in 2020 de klad in gekomen en hebben 

we onze activiteiten drastisch moeten beperken.  

Om die reden hadden we er ook van afgezien om 

in 2021 en 2022 contributie onder te leden te 

innen. 

 

Binnen het bestuur hebben we gesproken over de 

vraag hoe het bestaande pakket van activiteiten bij 

het wegvallen of terugtreden van enkele van de 

bestuursleden kan worden voortgezet, en we 

hebben geconcludeerd dat het maken van een 

nieuwe start met voortzetting van alle 

verenigingsactiviteiten een te zware wissel zal 

trekken op de thans functionerende bestuursleden.  

 

De vereniging is in 2008 opgericht met de 

doelstelling om  

a) historische gegevens over Bakkeveen en 

omgeving te verzamelen, vast te leggen en 

duurzaam te bewaren,  

b) kennis over de geschiedenis van Bakkeveen 

toegankelijk te maken,  

c) bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling 

van de aanwezige cultuurhistorische waarden 

in het dorp en in het omringende landschap, en  

d) contacten te onderhouden met andere 

verenigingen, overheden en maatschappelijke 

organisaties.   

 

We hebben in een bijzondere periode over een 

reeks van jaren een allerlei activiteiten in gang 

gezet. Denk daarbij aan de lezingen over allerlei 

onderwerpen, aan de publicatie van een vijftiental 

nummers van het tijdschrift Ald Bakkefean, aan de 

maandelijkse bijdragen in Historische rubriek van 

de Slûswachter, aan de opbouw van een digitaal 

archief met historische afbeeldingen van 

Bakkeveen uit alle tijden op de website van 

Bakkeveen en aan de maandelijkse organisatie van 

de fotosessies met inwoners van Bakkeveen 

gedurende al die jaren. 

 

En daarnaast hebben we een rol gehad in tal van 

andere meer incidentele activiteiten, een 

openluchttoneelspel rond de persoon van meester 

Van Drooge, de restauratie van Spoelstra’s Draai, 

we organiseerde we soms historische wandelingen 

of bezoeken aan tentoonstellingen. We hebben 

aandacht gegeven aan bijzondere inwoners van 

Bakkeveen, zoals wethouder Postma, en aan de 

relatie tussen Bakkeveen en het Allardsoog. We 

hebben bij al onze activiteiten getracht de 

verbinding te leggen tussen wat in een bepaalde 

periode in Bakkeveen gebeurde en wat in dat 

tijdsgewricht in de wijdere omgeving gebeurde.  

 

De opheffing van de vereniging betekent niet dat 

alle activiteiten direct zullen stoppen. In ieder 

geval zal er in de komende maanden nog een 

laatste nummer van Ald Bakkefean 

verschijnen. De maandelijkse fotosessies zullen 

vanaf dinsdag 25 oktober weer worden 

voortgezet. En over de historie van Bakkeveen zal 

ook in de Slûswachter geschreven blijven worden, 

wanneer de vereniging is opgeheven. 

 

In de komende weken bespreken we met 

Plaatselijk Belang Bakkeveen hoe onze activiteiten 

vanuit een commissie die onder Plaatselijk Belang 

functioneert kunnen worden voortgezet. 

  

Na afloop van de ledenvergadering zal er nog een 

lezing worden gehouden. Daarvoor hebben een 

bijzonder spreker uitgenodigd. 

 

Het bestuur van de Historische Vereniging 

Bakkeveen 

Fred Hoogenboom, Margriet Dijkstra, Mattie van 

der Meer, Jan van Dalen, Fokje Wijma

 

      

 

 

  Foto (en video) bijeenkomsten 

 

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

foto’s beoordelen”.  

We starten op dinsdagmiddag 25 oktober om 15 uur in Dúnhoeke !   

(en niet meer om 13:30 uur) 
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Jubileumconcert 100 jaar Looft den Heer 
 

De christelijke zangvereniging “Looft den Heer” uit 

Donkerbroek bestaat al ruim 102 jaar. Na twee 

jaar nauwelijks repeteren en uitvoeren mogen we 

weer!  

 

Het koor “sjongt en brûst” en gaat zeker nog niet 

met pensioen maar wil alsnog zijn 100 jarig 

jubileum vieren met een muzikale bijeenkomst op 

zondagmiddag 30 oktober 2022 in de 

Sintrumtsjerke te Donkerbroek. 

 

Ruim 100 jaar geleden werden de eerste noten 

gezongen en op de deze feestelijke middag willen 

we een kleine selectie van het opgebouwde 

repertoire ten gehore brengen met een muzikaal 

intermezzo. 

 

Wie een feestje geeft moet trakteren dus is deze 

middag is vrij toegankelijk en uiteraard is er 

koffie/thee met lekkers. Ook is er een kleine 

tentoonstelling / doorlopende beamerpresentatie 

met beelden uit de historie van het koor. 

 

We nodigen iedereen en speciaal alle oud-leden, 

van harte uit om hierbij te zijn. De middag begint 

om 14.30 uur en zal tot circa 16.00 uur duren.  

 

Kom kijken en luisteren want deze middag wil je 

niet missen!  

 

Graag zien we je dan! 

 

 

  

Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Zo 9 okt 9:30 uur ds. E. v.d.Weijde, Frieschepalen St.Piter, Ureterp 

Zo 16 okt 9:30 uur ds. S. Ypma, Franeker St.Piter, Ureterp (Fryske Tsjinst) 

Zo 23 okt 9:30 uur ds. P. Pit, Drachten De Mande, Bakkeveen 

Zo 30 okt 9:30 uur ds. H. de Groot, Burgum St.Piter, Ureterp 

Wo 2 nov 19:30 uur ds. J. Verwaal, Stiens De Mande Bakkeveen (vesper) 

Zo 6 nov 9:30 uur ds. P. van Ool, Tynaarlo St.Piter, Ureterp 
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Vlooienmarkt keert uit aan … 

 
Vanaf 2012 ondersteunt Stichting Vlooienmarkt 

Bakkeveen organisaties op financieel gebied. In de 

23 jaren daarvoor gingen de inkomsten alleen naar 

sportverenigingen.  

De laatste 10 jaren dingen organisaties die het 

welzijn van inwoners in Bakkeveen stimuleren en 

met wat financiële hulp dit verder kunnen 

verbeteren, mee naar een bijdrage.  

 

Uitkeren 

De vlooienmarkt zal op 2 manieren geld uitkeren 

aan “het dorp”.  

1. Alle vrijwilligers gezamenlijk mogen naar 

verhouding van het gemaakte aantal uren voor 

de vlooienmarkt van € 16.000,-- doneren aan 

niet-commerciële organisaties die een sterke 

binding met het dorp hebben.  

2. Organisaties kunnen aanvragen voor 

donaties indienen; zie oproep hieronder. 

 

Het resterende bedrag wordt gespaard voor het 

mede mogelijk maken van grotere investeringen in 

het niet-commerciële, publieke domein. Als iemand 

een goed idee heeft wat bijdraagt aan een 

duurzame, blijvende ontwikkeling van Bakkeveen 

en waarin de vlooienmarkt mede behulpzaam kan 

zijn, roepen we op dit ook via de website door te 

geven (zie voorbeeldhieronder). 

 

De oproep 

We roepen organisaties op, die aanspraak op 

financiële ondersteuning willen maken, het 

formulier op onze pagina 

www.bakkeveen.nl/markt uiterlijk zondag 31 

oktober 2022 bij St. Vlooienmarkt Bakkeveen in te 

dienen.  

De link naar het 

formulier staat bijna 

onderaan de 

genoemde pagina 

van de Vlooienmarkt.  

 

Dus des te beter 

gemotiveerd, des te 

groter de kans op 

een (deel van de) 

uitkering. 

 

We weten nog niet wanneer de bekendmaking zal 

plaatsvinden. (BakkeveensterAvond, Kerstweek of 

??). Hoe dan ook: de geselecteerde organisaties 

dienen bij de bekendmaking aanwezig te zijn om 

recht op de bijdrage te verkrijgen. 

 

Bestuur St. Vlooienmarkt Bakkeveen 

 

Vlooienmarkt helpt aanpak fietspaden 

tussen Bakkeveen en Wijnjewoude 
 

De recreatieve fietspaden tussen Bakkeveen en 

Wijnjewoude zijn aan groot onderhoud toe. De 

asfaltpaden door de bossen en over de heide zijn 

ruim 50 jaar geleden tijdens de ruilverkaveling 

aangelegd. Op veel plaatsen is het asfalt door 

boomwortels beschadigd en zijn randen van de 

paden afgebroken. Ook zijn de paden voor het 

huidige gebruik wat smal.  

 

Na een “strijd” van ca 6 jaren is 

eindelijk de “kogel door de kerk”. 

Voor de aanpak van ruim 10 km 

recreatieve fietspaden nabij de 

Slotplaats, in het Oude Bosch en de 

Duurswouderheide is een 

totaalbudget van €859.000 

beschikbaar gesteld. Daarvan komt 

zo’n € 285.000 uit de Regiodeal. De 

gemeente Opsterland, 

Natuurmonumenten en 

Staatbosbeheer stellen gezamenlijk 

zo’n € 524.000 beschikbaar. 

Stichting Vlooienmarkt Bakkeveen 

levert een bijdrage van € 50.000.  

 

De provincie voert het werk uit. De 

bedoeling was het werk vlak na de 

zomervakantie uit te voeren. Maar de 

besluitvorming liep weer vertraging op. De 

aanbesteding moet nog plaats vinden. Hopelijk 

wordt het werk in 2023 uitgevoerd. Hoeveel km 

van het totaal met het beschikbare bedrag kan 

worden uitgevoerd is nog niet bekend, maar zal 

ongeveer de helft bedragen. De fietspaden ten 

noorden van de straat Bakkeveen-Wijnjewoude 

zijn het eerst aan de beurt.  
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes
 

 
 

 

Sit ik yn myn stoel by skimer 

gean 'k it jonge libben nei, 

dan komt yn 't byld altyd de skoalle 

dy stie oan de middenwei. 

'k Sjoch us mei it trompke oer 't skouder 

eltse dei nei skoalle gean 

en op swarte hoazzen en sokken 

foar de klompefekjes stean. 

 

Juffer mei de donkere flechten 

As in krâns om 'd holle lein, 

Master mei syn ljochte krollen 

Ùs klasse fan bigjin oan 't ein. 

Och wat ha wy ùs fermakke, 

krijoan boartsje elke dei,, 

om de kastanjebeammen hinne 

wat gie dat der dan om wei. 

 

't Skoallefeest dat wie sa prachtig, 

Hiel it skoaltsje yn it grien, 

In kopke mei foar poeiermolke 

'n orange appel krige elts ien. 

Kleurige draaimûne dyt 't spile, 

't hopke drafke yn it rùn 

Wy op hynders, bankjes, skutsjes, 

och hoe moai ha ik dat fùn. 

 

Hoepels, knikkers, top en ballen 

alles brùkten w' op syn tiid, 

mei inoar leare, mei inoar sjonge, 

bernelibben, 'goll en blied. 

Sit ik yn myn stoel by skimer, 

priuwt de neitins och sa swiet 

en ik mûnnderje in wyske 

fan in moai âld skoalleliet. 

 

Appie 

 

 

 

  

Bloeizone fittest 2.0 
 

In november gaan we weer starten met de 

fittesten in Bakkeveen. De 1e testen staan 

gepland voor vrijdagmiddag 4 en zaterdag 5 

november.  

Voor bloeizone zuidoost Friesland hebben we 

een geweldige subsidie van ruim € 24.000,-- 

gekregen voor de aanschaf van apparatuur en 

het organiseren van een aantal fittesten in de 

regio. We zijn volop bezig met de aanschaf van 

apparatuur. Van de toegezegde subsidie worden 

twee hometrainers aangeschaft met 

testprogramma, een automatische 

bloeddruk/satura meter, een uitgebreide 

weegschaal, een AED en lab afname apparatuur. 

Naast het Hb en de bloedsuiker kunnen we nu 

ook het cholesterol, middels vingerprik 

procedure, bepalen. 

Binnenkort plaatsen we op bakkeveen.nl de 

uitleg van de nieuwe fittest en de 

aanmeldproceure. 

                                                  

Namens Bloeizone Bakkeveen, Frans Mulder 

 

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 

12 en 26 oktober en 9 en 23 november.  

 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is vanaf 

oktober als volgt geopend: 

• 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 1 vlooienmarkt:  

15 oktober (= 1e zaterdag van de 

herfstvakantie). Daarna weer op 1 april 2023. 

Op de site van de vlooienmarkt staat een 

formulier waar je financiële ondersteuning bij de 

vlooienmarkt aan kunt vragen. 

www.bakkeveen.nl/markt 

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

Dúndelle). Zie pagina 25 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 



57 

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 


