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Jaargang 14 nr. 11 

       November 2022 

 

Straat Bakkeveen – Waskemeer is weer open  
 

Op de foto van Martijn van der Vaart de laatste meters asfalt op vrijdag 4 nov tegen de 

avond vlak voor de bebouwde kom van Bakkeveen. 

Naastliggend fietspad wordt t/m 11 nov geasfalteerd.  

Op 14 nov wordt met De Brink begonnen. 
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Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum Activiteit  Meer info: zie 

pagina 

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

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

Elke dinsdag Gezond Natuur Wandelen. Dinsdagochtend. Dúndelle, 9:30 uur 23 

Elke woensdag Schaakvereniging Bakkeveen in De Trije Hoek in Wijnjewoude. 20 uur 39 

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

Elke donderdag Klaverjassen in It Ankerplak. Vanaf 13:30 uur. --- 

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

Oneven Donderdag Popkoor in Dúnhoeke, vanaf 20 uur (in de oneven week) --- 

   

Vr 11 nov St. Maarten Web 

Vr 11 nov Filmhuis. Maandfilm. Dúndelle, 20 uur 27 

Ma 14 nov Start renovatie De Brink met fase 1a (Weverswal en rond voormalige sluis) 5 

Ma 14 nov Verlichting over de vaart gaat aan (tot 9 januari) 19 

Di 15 nov Ledenvergadering Historische Vereniging. Dúnhoeke, 19:30 uur uur 45 

Di 15 nov Historische Ver.: Klaas Sikkema (herinneringen  2e wereld oorlog). Dúnhoeke, 20:15 47 

Wo 16 nov Vrouwen van Nu. Kerstkaarten maken. Dúndelle, 13:30 uur 22 

Wo 16 nov De Huiskamer, gezamenlijk eten.  De Mande, 17:00 uur 25 

Do 17 nov Boekpresentatie “Sterrenkijker”. Slotplaats, 19:30 uur 15 

Vr 18 nov Mindfulnessochtend o.l.v. Sietske Russchen. Vergaderzaal Fryske Gea, 9:15 uur 12 

Za 19 nov Intocht Sinterklaas, rondrit, goochelfeest. Dúndelle plein, 9:45 uur 35 

Zo 20 nov “Een kaarsje branden”. De Mande, 11 uur 52 

Wo 23 nov Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 54 

Do 24 nov De Zonnebloem: uitstapje naar Orchideeënhoeve. Ankerplak, 9 uur 33 

Vr 25 nov Weekend Mindfulnessretraite zelfcompassie. Nivonhuis Allardsoog, 19:00 uur web 

Zo 27 nov Filmhuis: zondagmiddagfilm.  Dúndelle, 15 uur 27 

Di 29 nov De Wylde Roas: Winterworkshop’s. 2 per dag 6 

Di 29 nov Oude foto’s bekijken. Dúnhoeke, 15 uur 47 

Do 1 dec Laatste dag inzenden kopij Slûswachter december --- 

Vr 2 dec Start kerstbomen verkoop bij Dúndelle door St. Vieka. 20 

Ma 5 dec Start nieuwe peuteropvang bij Waldsang. 18 

Wo 7 dec Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 54 

Wo 7 dec Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 30 

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

Vr 9 dec Filmhuis. Maandfilm. Dúndelle, 20 uur 27 

Di 13 dec Sjong !  Ankerplak, 14:00 uur 26 

Di 13 dec De Wylde Roas: Kerstworkshop’s. 2 keuze mogelijkheden 6 

Vr 16 dec Muziekpodium Bakkeveen. Ad vanderveen & Kersten de Ligny. Dúndelle, 20 uur web 

Wo 21 dec Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 54 

Wo 21 dec Soos 55+: Kerstviering / broodmaaltijd. Dúndelle. --- 

Do 22 dec Vrouwen van Nu: Kerstbijeenkomst. Dúndelle,  22 

Ma 26 dec Kerstwandeling Starten bij Dúndelle tussen 9 en 14:30 uur 54 

 

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 

http://www.bakkeveen.nl/agenda
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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 Bakkefeansters, 

 

Na aanvankelijk een wat koude en natte herfst 

hebben we een prachtige relatief warme periode 

met volop activiteiten rond het dorp.  

De toegangswegen naar Wijnjewoude zijn weer 

begaanbaar. In loop van volgende week kunnen we 

weer via de normale route naar Waskemeer. 

Graag breng ik jullie op de hoogte van de lopende 

projecten en activiteiten. 

 

Herinrichting de Brink 

De aanbesteding van de herinrichting van de Brink 

is inmiddels geweest. Deze kon binnen budget 

gegund worden aan de firma Nota Infra,  

die vorig jaar ook de aanleg van de Mjûmsterwei 

heeft gerealiseerd. Naast de oorspronkelijke 

plannen zijn we in gesprek om nog  

een watertappunt toe te voegen aan het totale 

plan. Elders in de Slûswachter kunt u de planning 

van de herinrichting vinden. 

 

Nieuwbouw Aylvalan 
De uitspraak van de Hoge Raad heeft het niet 

gemakkelijker gemaakt, de gemeente is klaar om 

het bestemmingsplan in procedure te brengen, 

de afspraak met de provincie staat voor begin 

december, wat betreft de stikstofvraag, gepland. 

Als u belangstelling hebt voor bouwen op 

het Aylvalan kunt u dit melden bij de Werkgroep 

Wonen: wonenbakkeveen@gmail.com 

 

Fietspaden 
De renovatie fietspaden tussen Bakkeveen en 

Wijnjewoude zit in het aanbestedingstraject, 

realisatie is gewenst voor het nieuwe recreatie 

seizoen. 

 

Dorpsbudget 
Het aanmeldingstraject is inmiddels gesloten, 

gemeente Opsterland heeft besloten het budget 

voor dit jaar met € 1600,-- te verhogen. 

De commissie buigt zich binnenkort over de 

aanvragen en de uitslag zullen we zo spoedig 

mogelijk met jullie delen. 

 

Peuterspeelzaal 
We zijn blij dat de peuteropvang in Bakkeveen 

voorlopig kan worden behouden. Vanaf 1 december 

wordt er gestart op locatie de Wâldsang. 

 

Dorpsvisie 
We zijn druk bezig met het vernieuwen, uitwerken 

en aanpassen van de dorpsvisie. De resultaten van 

de groepen tijdens de jaarvergadering  

worden gebruikt als uitgangspunt. Onderwerpen 

die extra aandacht krijgen zijn de school, gymzaal, 

woningbouw en verkeersveiligheid. 

 

Overleg Historische vereniging 
Er is overleg geweest met de Historische 

Vereniging over opheffing en onderbrengen bij 

Plaatselijk Belang als commissie, informatie  

hierover kunt u lezen in bijdrage van de Historische 

Vereniging. 

 

Contact met de gemeente 

Regelmatig hebben we gevraagd en ongevraagd 

overleg met de gemeente. Naast ambtelijk overleg 

en bestuurlijk overleg met B&W, heeft de  

gemeente Opsterland aangegeven om met 

dorpenwethouders te gaan werken. Iedere 

wethouder krijgt een aantal dorpen als 

aandachtsgebied. 

 

Lidmaatschap 

Nog geen lid van plaatselijk belang? Een 

aanmeldformulier vindt u op 

www.bakkeveen.nl/pb. De kosten zijn €7,50 per 

jaar. 

 

freonlike groetnis, namens het bestuur, 

frans mulder  

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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Planning herinrichting Brink 

Nota Infra is aannemer. Ze delen de volgende 

planning:  

 

In opdracht van de Gemeente Opsterland zullen er 

vanaf maandag 14 november 2022 

werkzaamheden plaatsvinden in het centrum (de 

Brink) van Bakkeveen.  

 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: 

• Het opbreken van de diverse bestratingen en 

asfaltverhardingen 

• Het ontgraven en vervoeren van grond 

• Het verbeteren van de fundering onder de 

rijweg 

• Het aanbrengen van de diverse bestratingen en 

asfaltverhardingen 

• Het aanbrengen van straatmeubilair en 

beplanting 

 

Planning 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. 

De faseringstekening staat hiernaast. 

Onderstaand de globale planning van de 

werkzaamheden: 

• Fase 1a start werkzaamheden 14 november 

2022 tot eind december 2022 

• Fase 1b start werkzaamheden 9 januari 2023 

tot half februari 2023 

• Fase 2 aansluitend aan fase 1b tot begin april 

2023 

 

Voor de start van elke fase worden de 

naastgelegen bewoners en bedrijven nader 

geïnformeerd d.m.v. een bewonersbrief. 

 

Overlast en hinder 

Wij proberen de hinder en overlast tijdens de 

werkzaamheden tot een minimum te beperken. Het 

is echter niet te 

voorkomen dat de 

werkzaamheden enige 

overlast veroorzaken, 

hiervoor vragen wij uw 

begrip en medewerking. 

 

Meer informatie 

Voor vragen over de 

uitvoering van de 

werkzaamheden, de 

planning of de tijdelijke 

maatregelen kunt u op 

werkdagen (van 7.00 uur 

tot 16.00 uur) telefonisch 

contact opnemen met 

onze uitvoerder  

dhr. K. Nieuwenhuis 

telefoonnummer 06-

50688955 of zijn collega  

dhr. D. Niemarkt 

telefoonnummer 06-

46001612.  

 

Voor vragen aan de 

gemeente kunt u terecht 

bij Klaas Wilmink 

(opzichter) op 

telefoonnummer 06-

11625477.  

 

Wij vertrouwen erop u 

hiermee op dit moment 

voldoende te hebben 

ingelicht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nota Infra 

  

Fase 1a 

Weverswal incl. gebied 

rondom voormalige sluis. 

Fase 1b 

Foarwurkerwei, 

Duerswaldmerwei, kruising 

met vaart 

Fase 2 

Kruising Mjûmsterwei en 

Mjûmsterwei tot voorbij 

parkeerterreintje. 
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  Weverswal 4 Bakkeveen  

 

tel. 06  23208525  

                   en 0516-541128  

              
www.dewylderoas.nl 

                  ook op Facebook 

 

Voor gelegenheidswerk en andere 

bestellingen kunt u ons van 

maandag t.m. zaterdag bellen!!! 
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Nieuw bij ons in het dorp  

 

 

Hans, Veerle en Mats 
 

Op donderdag 13 oktober ga ik om 15 

uur op bezoek bij Veerle Zijlstra en 

Hans Wils. Buiten miezert het met 16 

graden, maar binnen is het 18 graden. 

Mats, de zoon van Veerle en Hans is 

bezig wakker te worden, hij wordt in 

januari 2 jaar en slaapt tussen de 

middag. 

 

Hans en Veerle wonen nu een half jaar 

in Bakkeveen. Ze kwamen uit Drachten 

waar ze samen 5 jaar hebben gewoond, 

ook in een koopwoning. De voorkeur 

van beiden ging uit naar het wonen in een dorp bij 

het bos. In de dorpen Beetsterzwaag en Bakkeveen 

is gezocht naar een woning. In het Blauhûs werd 

een woning gevonden.  

 

Bakkeveen is een dorp met een supermarkt, er 

wordt veel georganiseerd en er is bos, dit alles 

sprak ons aan vertellen Hans en Veerle. Op het 

laatste dorpsfeest is kennisgemaakt met 

verschillende mensen. De eerste kennismaking met 

de buurvrouw verliep heel goed waardoor het 

gewenningsproces soepel verliep. De 

vriendelijkheid van de mensen valt op. 

En, niet onbelangrijk, Mats heeft in Bakkeveen zijn 

eerste stapjes gezet. “Dat vergeten we niet”. 

 

Veerle, 26 jaar is een Drachtster van geboorte. Ze 

heeft een oudere broer en zus die in Groningen en 

Leeuwarden wonen. Haar ouders wonen in 

Boornbergum, ze springen incidenteel in om op te 

passen. Veerle volgde de basisschool in Drachten, 

ging daarna naar het Luidger (de Raai). Hierna 

ging ze naar de Pabo in Groningen. In 2016 ging ze 

aan de slag als onderwijzeres op verschillende 

scholen en nu werkt ze vast 3 dagen in groep 1/2 

met jonge kinderen. Ze volgde dit jaar nog een 

extra opleiding voor deze doelgroep kinderen in het 

basisonderwijs. 

 

Hans vindt zijn vrouw zorgzaam, heel attent en 

slim. Voorbeeld: (krijgt een kind, verhuist dit jaar 

en doet ook nog eens een opleiding met succes). 

Hij is trots, dat is te zien. 

 

Hans is in Marum geboren en getogen. Hij heeft 

een oudere broer en een jongere zus. Zijn ouders 

wonen in Marum. Na de basisschool ging ook Hans 

naar de Raai in Drachten, op de fiets! Na de Havo 

ging Hans op zoek naar werk. 

 

De sportopleiding werd onderzocht en de 

lerarenopleiding (docent aardrijkskunde) maar dat 

was het niet echt. Bij defensie 

lukte het door een blessure niet om 

aangenomen te worden. Daarna 

werkte Hans bij verschillende 

bedrijven zoals bijvoorbeeld de 

Makro. 

 

Door de ervaringen komt Hans 

erachter dat hij het best werk met 

studie kan combineren. Hij is een 

doener. De overstap wordt 

gemaakt naar de gehandicapten 

zorg. Hans is nu al 2 jaar 

persoonlijk begeleider van 

verstandelijk gehandicapte 

mensen. Hij heeft een vast 

dienstverband en laat zich inhuren 

als ZZPer bij andere instellingen. 

 

Beiden zijn samen al 6 keer oom 

en tante. 
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Hoe hebben ze elkaar leren kennen? 

Op de Raai volgen beiden de middelbare school. 

Veerle moest op 13 jarige leeftijd naar eendere 

groep die wat rustiger was van samenstelling 

samen met haar vriendin. Beiden waren te weinig 

bezig met school. Veerle kwam naast Hans te 

zitten die haar moest opvangen in de vreemde 

groep. Op 15 jarige leeftijd krijgen beiden 

verkering die tot nu toe niet meer uit is geweest. 

 

Mats wordt in januari 2 jaar. Hij loopt al goed los 

en begint met praten. Opvallend is de afwezigheid 

van verlegenheid, hij houdt van spelen met andere 

kinderen. Met blond stekelhaar en blauwe ogen is 

hij al echt een mannetje. Hij wordt overal mee 

naar toe genomen en past zich gemakkelijk aan. 

Oh ja, dat wil iedereen altijd weten, hij slaapt nu 

tot 8 uur uit, dus nachts is het stil. 

Mats laat trots de brandweerauto zien, de echte 

brand van vorige week in het dorp wordt 

besproken, de rook ging over het Blauhûs. 

 

Sport en Muziek 

Veerle gaat 1 keer per week naar de survival baan 

en doet aan bootcamp samen met anderen. Ze 

speelt gitaar en zingt en heeft een brede 

muzieksmaak. 

Hans voetbalt in het 1e elftal van Bakkeveen. Hij 

kijkt graag naar sport en speelt op de playstation. 

Hij luistert naar muziek (Top 40). 

 

 
 

Doordat Hans voetbalt kennen al veel mensen 

hem, hij wordt voortdurend gegroet. Hij speelt in 

de achterhoede en heeft een sterke wil te willen 

winnen (tackelt). ”Het elftal is jong, we hebben een 

scorende spits en ik heb een goede hoop dat we 

ons handhaven in de 3e klasse”, zegt Hans. 

 

Vakantie 

De uitgebreide fotocompositie aan de muur laat 

zien dat ik hier bij reislustige mensen op bezoek 

ben. Vele fotoboeken zijn gemaakt van 

stedenreizen, de wintersport en verre reizen naar 

Azië en Afrika en in Europa. Canada en Zuid 

Amerika staan nu op het verlanglijstje, zodra het 

kan met Mats worden de koffers weer gepakt. 

Tegen 10 uur vliegen wordt niet opgezien. 

 

 
 

Corona 

Dit is vooral voor Veerle een heftige tijd geweest 

omdat ze zwanger was. Ze kreeg nauwelijks 

mensen op bezoek en kon zelf ook moeilijk naar 

anderen. Zelfs haar oude beppe van 90 jaar kon 

moeilijk op kraambezoek komen. 

 

Hobby’s 

Veerle: Fotoboeken maken en fotograferen, eten 

koken ook voor meerdere mensen en wintersport. 

Hans gaat graag naar het wielrennen kijken (hij 

noemt o.a. de ladytoer van dit voorjaar) en 

wandelt graag. 

 

Bloeizone 

Beiden zijn fit en gezond en bewegen voldoende en 

ook wordt er gezond gegeten. Bij de volgende 

fitheid test kijken ze of ze kunnen. 

 

Oproep 

Hans en Veerle zoeken oppas voor Mats 

incidenteel. Wie wil er een zakcentje verdienen? 

Advies wordt gevraagd bij het inrichten van de 

voortuin. 

 

Bedankt Mats, Veerle en Hans voor jullie spontane 

inbreng, welkom in het dorp. 

 

JN
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Uit de praktijk van de notaris 

 

 

 

“De koper deed een prachtig bod op 

mijn bedrijf.  

En toen moest ik dus ineens 

beslissen.” 
 

Hans had nooit gedacht dat hij zijn bedrijf zo 

snel zou verkopen. 

Hans: ‘Ik was net 60 geworden. Dat was voor mij 

aanleiding om toch eens na te denken over 

verkoop. Voordat ik het wist raakte ik vervolgens in 

gesprek met iemand die mijn bedrijf erg 

interessant vond. Hij deed me een prachtig 

aanbod. En toen moest ik dus ineens beslissen.’ 

 

Gelukkig was Hans een beetje voorbereid. 

Hans: ‘Mijn Netwerknotaris en mijn accountant 

hebben mij uitstekend geholpen om de zaken vanaf 

het begin administratief goed op de rit te zetten. 

Op advies van mijn Netwerknotaris heb ik destijds 

een structuur van bv’s opgezet. Daardoor was ik 

beter beschermd als de zaken minder zouden gaan, 

maar ik kon zo ook beter onderhandelen met de 

koper.  

 

Hij twijfelde of hij het bedrijfspand meteen wilde 

overnemen. Door mijn structuur van bv’s kon ik 

hem aanbieden om het bedrijfspand meteen over 

te nemen zonder overdrachtsbelasting te betalen. 

Leuk voor hem, maar ook voor mij. Ik heb een 

betere prijs gekregen en hoef nu geen verhuurder 

te spelen.’ Maar hij had het pand ook kunnen 

huren doordat het in een afzonderlijke B.V. zat. 

 

Het bedrijf kan door en Hans ook! 

Hans: ‘Wel een raar idee dat ik mijn bedrijf aan 

een ander toevertrouw. Toch heb ik er een goed 

gevoel bij. De nieuwe eigenaar kan het bedrijf 

laten groeien en ik kan weer iets nieuws beginnen.  

 

Met mijn Netwerknotaris bespreek ik nu hoe ik 

beginnende bedrijven kan helpen en hoe ik daar in 

kan investeren. Dat doe ik trouwens niet met al 

mijn geld. Een deel beleg ik in een eigen 

beleggingsinstelling, een vbi. Dat is 

belastingtechnisch erg gunstig.  

 

Bij de oprichting van die vbi bij de notaris heb ik 

ook meteen maatregelen genomen voor mijn 

erfenis. Mijn kinderen betalen zo heel wat minder 

erfbelasting als ik er niet meer ben.’ 

 

Iedere overeenkomst met bestaande personen 

berust op toeval. 

 

 

 

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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Mindfulness ochtend 
 

Graag nodig ik je uit voor de Mindfulness 

ochtend op vrijdag 18 november. Verwen 

jezelf deze ochtend met mooie meditaties.  

 

We doen verschillende meditaties binnen en 

buiten in het mooie natuurgebied van 

Allardsoog. Ervaring is niet nodig. 

 

Wanneer je graag wilt deelnemen en je de 

kosten niet kunt betalen, neem dan contact met 

mij op. Ik ben van mening dat geld nooit de 

reden mag zijn om niet mee te kunnen doen. 

 

 

Praktische informatie 

Datum en tijd: vrijdag 18 november van 9.15 

uur tot 12.00 uur. 

Locatie De Schaapskooi,  

Jarig van der Wielenwei 2,  

9243 SH Bakkeveen.  

Prijs:        € 35,- 

Aanmelden: sietskerusschen@hetnet.nl of 

06 25260659.  

Graag even mailen of bellen 

wanneer je komt. 

 

Sietske Russchen 

Lichaamsgericht therapeut, Mindfulnesstrainer 

en coach 

  

mailto:sietskerusschen@hetnet.nl
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Tankbetsjûging 
 

Safolle blommen  

Safolle kaarten  

Safolle waarme wurden  

Safolle belangstelling  

Safolle treast  
 

Hertlik tank foar jimme blyk fan meilibjen nei it ferstjerren 

fan myn man, ús heit, pake en oerpake  
 

 

Douwe Douwsma 
 

 

Fanwege de oerweldigjende belangstelling is it foar ús 

ûnmooglik om jimme allegear persoanlik ús oprjochte tank te 

betsjûgjen.  

 

Wy tankje de thússoarch De Friese Wouden, ferpleging 

ôfdieling Orthopedy Nij Smellinghe, hûsdokterpraktyk 

Bakkefean en Dagbesteding De Scheperij dy 't Douwe de 

ôfrûne tiid sa goed en leafdefol fersoarge hawwe. 

 

Lutsche Douwsma  

Bern, bernsbern en 

oerpakesizzers  
 

Bakkefean, oktober 2022 
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Dorpsgenoot schrijft debuutroman Sterrenkijker 
 

‘Dichter bij mijn vader ben ik nooit geweest’ 
 

In de nalatenschap van zijn overleden vader vindt Berend Henk Huizing uit Bakkeveen brieven 

en geheime dagboeken. Als hoofdredacteur van de Hoogeveensche Courant en groot kenner 

van de Drentse streekhistorie kon die geweldig vertellen. Op papier dan, hij was geen prater. 

Op zijn sterfbed vertrouwt hij zijn zoon toe: ‘Jongen, je gaat nog verrast zijn door wat je 

allemaal ontdekt’.  

 

 
 

Het vinden van de dagboeken was voor Berend 

Henk inderdaad een grote verrassing. ‘Niemand 

kende ze, mijn moeder niet en mijn zus ook niet. 

Eerst dacht ik nog, ik lees ze en leg ze daarna weg, 

niemand heeft er verder iets mee te maken.’ Maar 

naarmate Berend Henk verder las, werd hij 

gegrepen door de belevingswereld van zijn vader 

als opgroeiende jongen in en vlak na de Tweede 

Wereldoorlog. ‘Het is te mooi om weg te leggen 

dacht ik toen, maar wat ik er precies mee wilde 

wist ik toen nog niet.’ Twee jaar later kruipt Berend 

Henk twee in zijn onlangs verschenen 

debuutroman Sterrenkijker in de huid van zijn 

vader.  

 

Wat anders 

Samen met zijn vrouw Karen en hun 

samengestelde gezin woont Berend Henk in een 

boerderij even buiten het dorp richting 

Wijnjewoude. Schrijven doet hij veel in zijn werk 

als zelfstandig communicatieadviseur en 

woordvoerder. Persberichten, speeches en 

artikelen voor websites en magazines, maar een 

boek had hij nog nooit geschreven. ‘Dat is wel even 

wat anders. Hoe maak je bijvoorbeeld een 

verhaallijn of een plot? Hoe schrijf je boeiende 

dialogen? Ik wist het niet.’ Via Facebook kwam hij 

op het spoor van bestsellerauteur Geert Kimpen die 

schrijfweken organiseert waarin leken zich kunnen 

bekwamen in het schrijversvak.  

 

Schrijfweek 

‘Het was tijdens de eerste corona lockdown. De 

schrijfweek was afgelast en mijn teleurstelling 

groot want ik zag het als mijn persoonlijke start 

voor het schrijven van mijn debuutroman.’ De 

oplossing kwam snel. De schrijfweek ging door, 

maar dan online. Zeven dagen achtereen, drie 

workshops per dag en dat allemaal achter een 

scherm. ‘Ik heb nog nooit zo genoten van online 

workshops als toen. Het ging over schrijfstijlen, het 

doen van research, het ontwikkelen van karakters, 

afgewisseld met heel veel schrijfoefeningen. Aan 

het einde van de week had ik mijn schrijfplan 

klaar. Ik kon aan de slag met mijn boek.’ 

 

Zolderkamer 

Berend Henk een schrijversonderkomen buiten 

huis. ‘Het kantoor aan huis zou voldoen, maar met 

kinderen die vanwege de lockdown online lessen 

moeten volgen en dagelijks postbestellers aan de 

deur, kon ik me nauwelijks concentreren.’ Hij vond 

een zolderkamer in hartje Groningen, waar hij twee 

jaar lang elke vrijdag aan zijn boek heeft 

geschreven. ‘Of ik het wel eens zat was? Nooit! Ik 

verheugde me op die vrijdagen, de week kon me  
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niet snel genoeg voorbijgaan.’ Van een 

schrijversblok heeft hij dan ook geen last gehad.  

 

Leerzaam 

Wel waren er andere uitdagingen. ‘Omdat ik het 

écht goed wilde doen, riep ik de hulp in van een 

ervaren redacteur en schrijfcoach. Zij heeft me 

tijdens het hele schrijfproces begeleidt. Dat was 

zeer leerzaam, maar niet altijd leuk.’ Zo was hij erg 

trots op enkele gedetailleerde beschrijvingen van 

de omgeving, maar zeven bladzijden details vond 

zijn redacteur iets te veel van het goede. Toch 

kreeg hij al gauw in de gaten dat hij met iets moois 

bezig was. ‘De feedback van mijn redacteur werd 

meer en meer inhoudelijker. Dat gaf me het gevoel 

dat ik op het goede spoor zat.’  

 

Bijzonder moment 

Na twee jaar schrijven en research - de feiten in 

het verhaal moesten natuurlijk wel kloppen - liet 

Berend Henk het manuscript als eerste lezen aan 

zijn vrouw. ‘Dat was een bijzonder moment. Ze las 

het verhaal in een ruk uit en moest er zelfs van 

huilen. Ze vond het mooi. Toen durfde ik het ook 

aan mijn zus te laten lezen. Zij kent mijn vader 

natuurlijk net zo goed als ik, dus dat was opnieuw 

erg spannend, maar ook zij was onder de indruk.’ 

Toen besloot Berend Henk om het manuscript ook 

daadwerkelijk te gaan uitgeven. 

  

BoekenBerend 

Leuren langs allerlei uitgeverijen wilde hij niet. Hij 

wilde zeker weten dat het boek zou verschijnen en 

startte zijn uitgeverij BoekenBerend. ‘Dat was en is 

nog steeds een heel avontuur. Ik had nog nooit 

een boek uitgegeven, maar het hele proces van 

schrijven tot aan vormgeving en druk leek me erg 

boeiend om zelf te doen.’ Zijn boek moest er in de 

winkel bovendien net zo goed uitzien als de boeken 

van grote bekende schrijvers. Hij vroeg een 

bevriende graficus om het boek vorm te geven en 

een cover te ontwerpen en de druk besteedde hij 

uit aan een van de grootste boekdrukkerijen van 

het land. Het resultaat is sinds 24 september 

verkrijgbaar in elke boekhandel. 

 

Spannend 

Berend Henk houdt spreekbeurten om mensen over 

zijn boek en zijn schrijversavontuur te vertellen en 

de eerste reacties op Sterrenkijker zijn goed. ‘Het 

voelt toch een beetje alsof ik mijzelf blootgeef met 

een inkijkje in mijn gedachtewereld. Daarom blijft 

het spannend, elke keer als iemand vertelt wat hij 

van mijn verhaal vindt.’ 

 

Sterrenkijker is in Bakkeveen verkrijgbaar bij: 

Greatz Hair, De Wylde Roas en De Slotplaats.  

 

 

  

Boekpresentatie De Slotplaats 
 

Donderdagavond 17 november houdt Berend 

Henk een lezing op De Slotplaats van 19.30 

- 21.30 uur. Ga met de schrijver in gesprek 

en koop je eigen gesigneerde exemplaar. 

 

 
 

Ontvangst is met koffie/thee en wat lekkers. 

De borrel na afloop is op eigen kosten. 
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Nieuwe peuteropvang op De Wâldsang 

 

Vanaf 5 december 2022 gaat 

Kinderopvang De Basis uit Zevenhuizen 

in Bakkeveen starten met de opvang van 

peuters.  

De peuters zijn welkom op maandag-, 

dinsdag-, woensdag- en 

donderdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur 

in de recreatieruimte van de Wâldsang 

aan de Foarwurker Wei 2 in Bakkeveen, 

waar ook de BSO is gehuisvest.  
 

Ouders die gebruik willen maken van de 

peuteropvang kunnen zich aanmelden via het 

inschrijfformulier, welke te vinden is op onze 

website: www.kovdebasis.nl.   

Inmiddels hebben we al veel aanmeldingen binnen. 

We proberen zoveel mogelijk aan de wensen van 

de ouders tegemoet te komen.  

Inschrijfformulieren mogen via de mail 

(mail@kovdebasis.nl) of naar:  

KOV De Basis  

De Haspel 16  

9354 XC Zevenhuizen gn. 

 

De minimale afname is twee ochtenden. Ouders die 

1 dagdeel gebruik willen maken van de 

peuteropvang kunnen dit aangeven, maar indien 

mogelijk graag uitbreiding naar 2 dagdelen. Dit 

i.v.m. de thema’s en de bijbehorende werkjes, 

maar ook het wennen van de kinderen. Als twee 

dagdelen echt niet lukt, dan kunt u dit aangeven 

op het formulier.  

 

 

 

 

 

 

Er is geen peuteropvang tijdens de 

schoolvakanties.  

 

We willen graag dat de peuteropvang voor 

iedereen toegankelijk is. Ouders die niet in 

aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (bijv. 

niet werkende ouders, of als één van de ouders 

niet werkt) komen in aanmerking voor subsidie van 

de gemeente. Dit regelen wij voor u.  

 

Bakkeveen is een VVE locatie. Dat houdt in dat 

kinderen met een (ontwikkelings)achterstand 

gebruik mogen maken van 2 (gratis) extra 

dagdelen. Deze twee extra dagdelen worden 

gesubsidieerd door de gemeente.  

 

Griet Koopmans zal de peuters gaan begeleiden. 

Zij was de pedagogisch medewerkster bij 

peuteropvang De Dunkrummels. 

 

Ouders die graag even willen kijken zijn welkom op 

maandag 21 november van 14.00-16.00 uur. De 

koffie staat klaar! 

 

Mochten er vragen zijn, dan kunt u mailen naar: 

mail@kovdebasis.nl of bellen naar 0594-631266 

(Mannie Cazemier) 

 

  

http://www.kovdebasis.nl/
mailto:mail@kovdebasis.nl
mailto:mail@kovdebasis.nl
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Aldjiersploeg Bakkeveen 2022 
 

Bakkeveen weer verlicht ondanks hogere stroomkosten ! 
 

Vanaf medio november komt er weer verlichting 

over de vaart in Bakkeveen. Wel is besloten om de 

verlichting minder lang te laten branden om minder 

energie te gebruiken. Overigens: we gebruiken 

kleine LED-lampjes. 

Maar zonder u bijdrage wordt het de komende 

jaren lastig. Dus geef bij de collectanten (Nu ook 

via QR-code). 

 

Net als voorgaande jaren zullen we weer een mooi 

verlicht Bakkeveen krijgen; de bogen over de vaart 

worden weer gehuurd. Tevens komen er wat 

kerstbomen en kerstornementen door Bakkeveen 

te staan. De bogen worden op 14 november 

opgehangen en blijven hangen 9 januari 2023.  

 

Vorig jaar konden we in verband met Corona 

weinig collectanten krijgen. Gelukkig is door een 

behoorlijke bijdrage van de Vlooienmarkt ons 

vorige seizoen financieel gezien nog goed 

afgesloten. 

  

 

Vanaf half november hopen we dit jaar wel 

voldoende collectanten te vinden. Hierbij hopen we 

de financiën weer snel aan te vullen. U kunt 

contant doneren, maar via een QR-code kunt u ook 

digitaal betalen. Scan de QR-code met uw camera 

app in en u kunt rechtstreeks geld overmaken, 

handig als u geen kleingeld in huis heeft. (De QR-

code is een samenwerking met de Vlooienmarkt)  

 

Van de collecte opbrengsten wordt de 

feestverlichting, waaronder onderhoud aan kabels, 

stroomkosten, cq. aankleding in het dorp betaald.  

 

Want een verlicht Bakkeveen in de donkere dagen 

willen we toch niet missen. 

 

DE COLLECTE vindt plaats tussen half November en 

half December. 

 

Zonder u en onze enthousiaste vrijwilligers zou dit 

alles niet mogelijk zijn. 

 

De Aldjiersploeg 
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Kerstboomverkoop 
 

Ook dit jaar gaat stichting Vieka weer kerstbomen 

verkopen. Het verkooppunt is bij recreatiecentrum 

Dúndelle achter de hekken van het 

midgetgolfterrein.  

De verkoop start op zaterdag 3 december. 

  

Op de volgende tijden zijn we aanwezig om u te 

helpen: 

 

Vrijdag 2 december  10:00 tot 16:00 

Zaterdag 3 december              10:00 tot 16:00 

Zondag 4 december                10:00 tot 16:00 

Maandag 5 december              Gesloten 

Dinsdag 6 december             Gesloten 

Woensdag 7 december         12:00 tot 16:00 

Donderdag 8 december        12:00 tot 16:00 

Vrijdag 9 december             10:00 tot 16:00 

Zaterdag 10 december         10:00 tot 16:00 

 

De kerstbomen kunt u bij voorkeur betalen met de 

pin. Bezorging binnen Bakkeveen is gratis. 

Daarbuiten in overleg. 

 

De opbrengst van de kerstboomverkoop gebruiken 

we om te investeren in ons werk- en leerbedrijf. 

Bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuwe 

werkkleding, gereedschap of een cursus voor onze 

deelnemers. Voor meer informatie over stichting 

Vieka verwijs ik u graag naar onze website 

www.viekazorg.nl. 

 

Nieuw dit jaar is dat we ook een verkooppunt 

hebben bij de kluswijs in Ureterp. 

 

Graag tot ziens bij de kerstboomverkoop! 

 

Stichting Vieka 
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Uitbreiding zorgaanbod Vieka! 
 

Sinds augustus is Vieka trotse eigenaar 

van de leer- werkboerderij aan de Haspel 

in Zevenhuizen. We zijn enorm blij met 

deze nieuwe ontwikkeling! Het is een 

prachtige uitbreiding van ons 

zorgaanbod!  
 

Vieka is een leer- werkplek waar mensen met een 

indicatie terecht kunnen voor dagbesteding. Er 

wordt samengewerkt met Natuurmonumenten, 

KleinsteSoepfabriek en Recreatiecentrum Dúndelle 

waar we werkprojecten hebben. Daarnaast kunnen 

we dit aanbod nu uitbreiden met werkzaamheden 

op de boerderij! Denk aan het verzorgen van de 

dieren (paarden, geiten, konijnen, varkens, 

kippen), groenonderhoud op het terrein, 

houtbewerking en creatieve activiteiten. Van 

maandag t/m vrijdag is er de gehele dag een 

aanbod.  

 

 

 

 

Mensen met verschillende indicaties zijn welkom. 

Door de verscheidenheid aan werkzaamheden 

zoeken we de meest passende activiteit bij 

iemands wens en talent. Vieka heeft kleine 

werkgroepen. Persoonlijke aandacht en nabijheid 

waar nodig vinden we erg belangrijk. In een 

veilige, leerzame en laagdrempelige omgeving 

kunnen participeren en zinvolle invulling geven aan 

de dag.  

 

Naast de dagbesteding is er begeleid betaald werk, 

onder de naam ‘Vieka Groen’. Hier werken 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

onder begeleiding van een ervaren vakkracht en 

zijn in loondienst bij Vieka Groen. Werkzaamheden 

zijn o.a. maaiwerkzaamheden, onkruid 

verwijderen, onderhoud 

bedrijfsterreinen, 

onkruidbestrijding, 

reinigen bestrating, 

snoeiwerkzaamheden, 

beplanting, bemesting en 

verticuteren. We doen dit 

zo duurzaam mogelijk.  

 

Bij onze inkoop van 

plantgoed, gereedschap en 

meststoffen zorgen we 

ervoor dat de impact op 

het milieu zo klein mogelijk 

is. Ons klantenbestand 

bestaat uit zowel 

particulieren, bedrijven en 

natuurbeheerorganisaties. 

 

Er zijn per direct 

plekken beschikbaar bij 

onze leer-werkplekken. 

Zijn er vragen, twijfels, 

is de nieuwsgierigheid 

gewekt…kom gerust 

langs voor een 

kennismaking en 

rondleiding!  

 

Vieka, Voor Ieder Een 

KAns! 

 

Enthousiaste groet, 

Binne en Muriel 

www.viekazorg.nl , 0516-

234900
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Vrouwen van Nu 

 
Ledenavond 20 oktober 2022 

 

 

Mary, heet ons van harte welkom en in het 

bijzonder de heer Bearn Bilker. 

We staan ook stil bij het overlijden van Antje 

Schotanus, en steken ter nagedachtenis een 

kaarsje voor haar aan. 

 

Na de huishoudelijke mededelingen geven we het 

woord aan Bearn Bilker. 

 

Eindelijk is het dan zover na twee jaar steeds weer 

uitgesteld te hebben komt Hr. Bearn Bilker naar de 

Vrouwen van Nu in Bakkeveen. 

Hij komt vertellen over Maria Louise die werd 

geboren in Kassel als dochter van Karel Lodewijk 

van Hessen-Kassel en Maria Anna van Koerland. 

Haar beide ouders stamden af van Louise Juliana 

van Nassau, de oudste dochter van Willem van 

Oranje. Zij kwam uit een gezin van veertien 

kinderen, tien broers en vier zussen. Ze werd 

streng opgevoed. 

 

Ze trouwde met Johan Friso van Nassau-Dietz op 

26 april 1709 te Kassel. En gingen wonen in 

stadhouderlijk Hof in Leeuwarden, haar man was 

niet veel thuis want moest vechten in de oorlog.  

 

Op 14 juli 1711 is hij verdronken in het Hollandsch 

Diep bij Strijensas. Willem Karel Hendrik Friso 

werd 48 dagen geboren na het overlijden van haar 

man, Maria Louise nam tijdens de minderjarigheid 

van haar zoon de taak op zich van 

stadhouderschap van Friesland, Groningen en 

Drenthe. Ze woonde afwisselend in Groningen, 

Leeuwarden en op Paleis Soestdijk. In 1730 liet zij 

in Leeuwarden het buitenverblijf Marienburg 

bouwen. 

 

In 1731 zat haar taak erop als regentes, ze ging 

wonen in het Princessehof in Leeuwarden, waar ze 

een grote porselein collecte verzamelde, wat nu in 

het nationaal keramiek museum is te zien. 

 

Haar zoon werd in 1747 Willem IV van Oranje-

Nassau over de andere gewesten en de republiek. 

Hij overleed in 1751 en zijn vrouw Anna van 

Hannover in 1759. De ruim 70 jarige Maria Louise 

nam toen het regentesse schap weer in haar eigen 

hand, waar zij samenwerkte met de Hertog van 

Brunswijk.   

 

Op tweede paasdag 9 april 1765 is zij overleden; 

ze is 77 jaar geworden. Ze is bijgezet in de 

grafkelder van de Friese Nassau’s in de Grote kerk 

in Leeuwarden. 

 

Door haar aardige karakter werd ze in Friesland 

heel populair. De bevolking gaf de koosnaam 

Maaike muoike (Muoike is het Friese woord voor 

tante). Deze bijnaam leeft nu nog steeds voort.  

Het was een prachtige avond deze man kan zo 

fantastisch vertellen en zullen hem zeker weer 

vragen. 

 

Op 16 november om 13.30 uur in Dundelle 

gaan we onder leiding van Lia en Truus 

kerstkaarten maken, gezellig kerst muziekje 

erbij om de sfeer te verhogen.  

 

Namens het Bestuur bedankte Mary ons voor deze 

avond en in het bijzonder de heer Bilker. 

 

Truus Witteveen 

Secretaris 

Vrouwen van Nu, Bakkeveen 
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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 Bloeizone 
 

Alweer een maand voorbij, een maand waarvan 

iedereen zal zeggen: “wat fijn dat we nog niet 

hebben hoeven stoken”. Het leven wordt duurder, 

energie, voeding en eigenlijk alle producten die we 

gewend zijn te gebruiken worden in prijs verhoogd.  

Dat vraagt van bijna iedereen een aanpassing. Hoe 

kunnen we zuiniger leven ??? De bloeizone 

probeert ook op die vragen een antwoord te geven. 

 

Een gezonde leefstijl betekent matig en gezond 

eten met voedsel van het seizoen, vaak ook het 

goedkoopst, en met een positief effect op de 

gezondheid en het welbevinden.  

 

Genoeg gepreekt, want we doen ook heel veel 

bijzondere leuke dingen voor de inwoners van 

Bakkeveen. 

 

Zaal Dúnhoeke 

De zaal is op dit moment ’s ochtend en eerste deel 

van de middag een prachtig klaslokaal. Dit heeft 

soms wat gevolgen voor de mogelijkheid 

activiteiten te organiseren in de SCW-ruimte. We 

gaan ervanuit dat we per 1 januari weer de vrije 

beschikking hebben over de zaal. 

 

De huiskamer 

Iedere 50 plusser die het gezellig vindt om met 

dorpsgenoten te eten, is welkom. Woensdag 16 

november is het weer zover. Een heel team staat 

voor u klaar om een gezellige gezonde maaltijd te 

serveren, klaargemaakt door Chris van De Brink. 

Het maandelijkse eten blijkt een groot succes. Zie 

het bericht verderop in deze Slûswachter en 

reserveer op tijd een plekje. 

  

Sjong 

Zomaar een uurtje zingen, liedjes in het Fries, 

Engels, Nederlands van diverse bekende zangers. 

Het blijkt een succesformule. Juist omdat het 

drempelloos en zonder verder verplichtingen is. 

Gewoon lekker zingen in de zaal van het 

Ankerplak! Zie in deze Slúswachter de 

aankondiging voor december. 

 

Natuurwandelen 

Iedere dinsdag om 9.30u staan bij Dúndelle de 

begeleiders weer klaar om een uurtje te lopen. Er 

wordt gelopen in twee groepen en dat blijkt aan te 

slaan. 

  

Filmhuis 

Na de filmmarathon staat alweer de nieuwe film 

gepland op vrijdagavond 11 november in Dúndelle. 

Iedereen is welkom om in een gezellige sfeer naar 

een mooie film te komen kijken. Steeds vaker 

weten ook inwoners van naburige dorpen de weg 

naar onze films te vinden. De films zijn natuurlijk 

goed uitgezocht, maar wat vooral trekt is de 

makkelijke sfeer die in onze “filmzaal” hangt. Je 

vindt er bijna altijd bekenden. 
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Fittesten 

De fittesten zijn 4/5 november weer geweest. Wilt 

u ook deelnemen, meldt U dan alvast aan voor de 

testen van januari.  

(via www.bakkeveen.nl/bloeizone)  

Het is kosteloos en u krijgt een snel overzicht hoe 

het er met uw gezondheid voor staat. Ook worden 

er adviezen gegeven. En dat alles in een 

vertrouwde omgeving met vrijwilligers uit het dorp. 

 

Subsidies 

We hebben nu ook officieel gehoord dat we een 

subsidie van het regiofonds Zuid-Oost Friesland 

krijgen voor twee projecten van de bloeizone. Het 

gaat om een kookproject en om het realiseren van 

een sport/spelweek in de zomer van 2023. Het feit 

dat er geld is toegekend betekent dat er 

professionals kunnen worden ingezet zoals 

sporttrainers en koks. We proberen dit jaar nog 

met de sportverenigingen en met de horeca om de 

tafel te gaan om plannen te maken. Er staat nog 

niets vast. Alle ideeën zijn welkom. 

 

Energie coöperatie Bakkeveen 

Gemeente en woningbouwverenigingen hebben de 

handen ineengeslagen om huurders tegemoet te 

komen en informatie te geven over verduurzamen. 

Er zijn bijeenkomsten geweest in de grote dorpen 

Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag. Bakkeveen 

heeft er voor gezorgd dat ook hier in het dorp een 

aparte bijeenkomst wordt gehouden, een 

bijeenkomst waar, naast informatie, huurders een 

bedrag krijgen in munten waarmee ze lampen, 

isolatiematerialen enz. ter plekke kunnen 

aanschaffen.  

 

De bijeenkomsten zijn tot nu toe allemaal zeer 

druk bezocht (meer dan 600 mensen). De 

bijeenkomst (energiemarkt) in Bakkeveen was 

afgelopen dinsdagmiddag van 16 tot 18 uur in 

Dúndelle. 

 

Data bloeizone activiteiten:  
4/5 november fittesten 
8 november natuurwandelen 
8 november energiemarkt huurders 
11 november filmhuis 
15 november natuurwandelen 
16 november huiskamer eten 
22 november natuurwandelen 
29 november natuurwandelen 

 

 

 

  

 

Deelauto’s in Bakkeveen ???? 
 

  

De energiecooperatie onderzoekt via de poll op www.bakkeveen.nl  

of er belangstelling is voor deelauto’s in Bakkeveen.(scan QR-code)  

Gebruik deze kans om de tweede auto weg te doen!  

De voorwaarden zijn heel gunstig! Informatie bij de  

energiecoöperatie (via 06 5238 3227 of  duurzaam@bakkeveen.nl). 

http://www.bakkeveen.nl/
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De Huiskamer 
 

HOERA!!!!!! 

Al weer lekker eten in “De Huiskamer” 

En wat is deze keer het hoofdgerecht? 

VIS ! 

 

 
 

Voor- en nagerecht blijven nog even geheim. 

Uiteraard is er gratis koffie of thee na de maaltijd. 

 

Datum: woensdag 16 november in “De Huiskamer” 

van “De Mande.”  

Dit is één dag eerder dan oorspronkelijk 

aangekondigd.  

Het hoofd- en nagerecht 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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Van zingen word je vrolijk 
 

Op dinsdag 13 december van 14.00 tot ±15.30 uur 

is er weer “SJONG” in “Het Ankerplak”. 

 

Onder leiding van Tjitte Muizelaar (met gitaar) uit 

Bolsward worden er bekende, populaire liedjes 

gezongen. Bijvoorbeeld van Bob Dylon, Joan Baez, 

Rob de Nijs. 

Een half uurtje zingen, dan koffie/thee drinken en 

tot slot weer een half uur zingen. 

 

Gratis toegang en welkom voor iedereen. Ook voor 

hen, die nog niet eerder zijn geweest.  

 

➢ Bauke Jeninga (06 30923333) en  

➢ Petra de Jong (06 52677778)
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Gezellig naar de film !! 
 

Naar de reacties te horen, heeft iedereen, die 

zaterdag 29 oktober de filmmarathon heeft bezocht 

heel erg genoten van de 5 zeer verschillende films, 

die te zien waren:  

• De schitterende natuurdocu ‘Silence of the 

Tides’ over de wadden,  

• de familiefilm ‘Kapsalon Romy’, die ook bij de 

kinderen erg in de smaak viel,  

• de spannende thriller ‘Misery’ naar een boek 

een boek van Stephen King,  

• de aangrijpende film ‘LION’, naar een waar 

gebeurd verhaal,  

• en de muzikale slotfilm ‘ELVIS’ over het leven, 

muziek en gecompliceerde relatie met z’n 

manager.  

 

Als je dit leest, kun je je misschien nog net 

aanmelden voor de vrijdagavondfilm van 11 

november:  

                        RETABLO 

 

Segundo woont met zijn ouders in een afgelegen 

dorpje in de Andes, Zijn vader is een gerespecteerd 

maker van retablo’s, altaarbeeldjes, en Segundo is 

bij hem in de leer. Ze werken intensief samen en 

gaan ook op 

pad naar hun 

klanten om 

ze te 

verkopen. Als 

Segundo een geheime kant van zijn vader ontdekt, 

stort zijn wereld in duigen. 

 

De film Retablo is de inzending van Peru voor de 

Oscar beste buitenlandse film 2020 

 

Recensie 

Cinemagazine: De acteurs zijn stuk voor stuk 

subliem. De liefde tussen vader en zoon is 

ontroerend echt. ‘Retablo’ is een indrukwekkende 

film over machocultuur, en de oneindige liefde 

tussen een vader en zoon. 

 

Datum: vrijdag 11 november 

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 

Toegang: € 7 incl. kop koffie/thee 

 

Aanmelden: filmhuisbakkeveen@gmail.com 

 

www.bakkeveen.nl/filmhuis

 

 

 

 
  

mailto:filmhuisbakkeveen@gmail.com
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Muziek bij de buren 
 

Op de oproep om je aan te melden als 

muzikant of huiskamerlocatie hebben we veel 

leuke en enthousiaste reacties gekregen: 

“Wat fijn dat jullie het in 2023 ook weer 

organiseren”!    

 

We hebben genoeg muzikanten! Dat wordt weer 

genieten. Hierover in een volgende Slûswachter 

meer info. Wil je je als reserve aanmelden of voor 

de volgende editie in 2024, dan kan dat natuurlijk 

nog. 

 

Een paar huiskamers of een andere leuke 

speellocatie, kunnen we nog wel gebruiken. 

Aanmelden kan op 

muziekbijdeburen2023@gmail.com 

 

Muziek bij de Buren is 

een huiskamer 

muziekfestival, dat op 

zondagmiddag 12 

februari 2023  

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 speellocatie. 

 

Voor info:  

Sybrand Bosma: 0516-541770 / 06-10699091 

 

Vriendelijke groet 

Commissie ‘Muziek bij de Buren’ Bakkeveen 

  

mailto:muziekbijdeburen2023@gmail.com
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Dorpssteunpunt Bakkeveen 

 

Bakkeveen heeft een dorpssteunpunt.  

Het dorpssteunpunt is ontstaan op initiatief van de 

gemeente Opsterland en wordt gesteund door het 

Plaatselijk Belang. Reden voor oprichting van het 

dorpssteunpunt is dat er naar wordt gestreefd om 

eenvoudige hulp aan dorpsgenoten, zoveel mogelijk te 

geven vanuit de directe omgeving van de hulpzoekende.  

 

Het kan gaan om bijvoorbeeld vragen over wonen, welzijn 

en zorg. Hierdoor kunnen inwoners op een laagdrempelige 

manier advies inwinnen en hulp vragen en krijgen. Het 

dorpssteunpunt bestaat uit vrijwilligers en komt geregeld bij 

elkaar. Wanneer u vragen heeft dan kunt u terecht bij de 

volgende contactpersonen: 

 

Roelie Dijk, Jelly Hoekstra, Neeltje Haisma, Trea Bijker 

dorpssteunpunt@bakkeveen.nl  

(u ontvangt binnen 24 uur een reactie op uw e-mail) 

 

Omtinkers 

Hulpvragen komen niet altijd direct terecht bij het 

dorpssteunpunt. Om die reden werkt Bakkeveen met 

Omtinkers. Omtinkers zijn vrijwilligers uit het dorp die u 

kunnen helpen of doorverwijzen wanneer u een hulpvraag 

heeft. De meeste straten in het dorp hebben een eigen 

Omtinker. Op die manier kunt u met een hulpvraag meestal 

terecht bij iemand die u kent. De hulpvraag kan na overleg 

en met toestemming van de hulpvrager, door de Omtinker 

worden uitgezet bij het Dorpssteunpunt, door de Omtinker 

zelf worden opgelost of doorgezet naar een vrijwilliger.  

 

Voorbeelden hulpvragen: 

1) Kan iemand mij helpen bij het (digitaal) invullen van 

formulieren? 

2) Ik ben nieuw in het dorp en wil graag informatie over de 

activiteiten in het dorp. 

3) Ik heb geen auto en moet naar het ziekenhuis, kan 

iemand mij hierbij helpen? 

4) Ik voel me eenzaam en zou graag eens bezoek 

ontvangen. 

5) Ik kan (tijdelijk) zelf geen boodschappen doen, is er 

iemand die mij kan helpen? 

6) Door een ongeluk/ziekte/ouderdom ben ik slecht ter 

been en heb ik een rolstoel of krukken nodig. Waar kan 

ik hiervoor terecht?  

7) Kan iemand mij helpen bij het aanvragen van 

huishoudelijke hulp en/of thuiszorg?  

8) Bovenstaande hulpvragen zijn voorbeeld: ook met 

andere vragen kunt u terecht bij de Omtinker of het 

Dorpssteunpunt.  

 

Andere vragen 

Wanneer u vragen heeft die door deskundigen beantwoord 

moeten worden dan kunt u deze stellen aan het 

gebiedsteam van de gemeente Opsterland of aan 

bijvoorbeeld de wijkagent. U kunt hierbij denken aan vragen 

of meldingen met betrekking tot bijvoorbeeld onveiligheid, overlast en (huiselijk) geweld.  

Contactmogelijkheden:  

gebiedsteam@opsterland.nl, oebele.dijk@politie.nl, Algemeen politie: 0900-8844, Spoed: 112 

 

Namen Omtinkers per straat 
 

Alde Drintse wei Aaltje van der Velde 

Aylvalân Saakje van der Vaart 

Blauhûs Thea Nicolai 

Boskkamp Marga Marinus 

Boskleane 

(midden) 

Jouke Bouius 

Boskleane 

(voorste deel) 

Jan en Rinkje Zijlstra 

Burmanialaan Jantien Mulder 

Biskop de Wilma Bosch 

Brink de Alie Stoker 

Douwelân Jantsje Douma 

Duerswaldmerwei Gineke Kamminga 

Dwarskamp Griet Kootstra 

Ecofeen Jan en Hermien 

Noordman 

Finnekamp Petra de Jong 

Foarwurkerwei Roelie Dijk 

Greatekamp 

(voorste deel) 

Dirry Rietveld 

Greatekamp 

(achterste deel) 

Martha Melles 

Heidkamp Thea van der Werf 

Houtwal Alie Stoker 

Jarig van der 

Wielenwei 

(achter) 

Vacant 

Jarig van der 

Wielenwei (voor) 

Fokje Wijma 

Kleasterkamp Sybrand Bosma 

Koarte Singel Ina Olthof 

Kreilen Hanneke Mulder 

Lange Singel Ina Olthof 

Lytse Kamp Petra de Jong 

Mandefjild Wilma Geertsma 

Mandewyk Janny van der Veen 

Merskekamp Angelique Brouwer 

Mjûmsterwei 

(bebouwde kom) 

Anko en Antje van 

der Til 

Mjûmsterwei 

(buiten 

bebouwde kom) 

Eppie Pera 

Nije Buorren Carla Dijkema 

Nije Drintse wei Anita van de 

Wolfshaar 

Nije Feansterwei Wilma Bosch 

Noordkamp Ingrid Okkema 

Scheltingalân Jantien Mulder 

Sjoerdlân Kees van der Meulen 

Skarkamp Petra de Jong 

Slotleane Vacant 

Stoukamp Anneke Reitsma 

Tjaerdlân Sieta Modderman 

Tsjerkewal Mattie van der Meer 

Weverswal Tjitske Spinder 
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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 

 

       

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                                                                      

Op de volgende eerste woensdagen van de maand:  
 

➢ 2022: 2 nov en 7 dec

➢ 2023: 4 jan, 1 feb, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 aug, 6 sept, 4 okt, 1 nov en 6 december. 

 

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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Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 

0516-541777 
Wegwijzers 
Omdat we nu op 2 locaties zitten met De Oanrin en 
tevens andere deuren gebruiken is er soms 
onduidelijkheid bij bezoekers waar de verschillende 

groepen zitten of waar pakketjes afgeleverd moeten 
worden. Daarom hebben we bij de school met alle 
kinderen 2 wegwijzers onthuld. Groep 7-8 heeft deze 
voor de school gemaakt. 
De grote wegwijzer staat bij het verharde pad bij het 
speellokaal. De andere staat op het plein bij het hek (dat 
we nu niet meer gebruiken). 
Ze zijn supermooi geworden en staan prachtig bij de 

school! 
 

Lezen, lezen en nog eens lezen 
Lezen staat enorm centraal op De Oanrin. Naast het 
reguliere leesonderwijs (technisch, begrijpend en 
studerend lezen) besteden we veel aandacht aan 
leesbevordering en taal in het algemeen. In de 
Kinderboekenweek hebben we daarom rondom het thema 
Gi-ga-groen weer veel aandacht besteed aan 
kinderboeken en lezen. Voorlezen, stillezen, leesalarm 
(zomaar tussendoor een plekje opzoeken en lekker gaan 
lezen), een schrijver op bezoek, etc.  
Los van de boeken en het lezen hebben groepen 
uitstapjes in de natuur gemaakt, vaak onder leiding van 

een deskundige gids en zijn we naar de Groene Spelen in 
Ureterp geweest. Hier ging het een keer niet om winnen, 
maar vooral om samenspelen.  
 

 
Schrijfster Manon Sikkel in groep 5-6 

 
 

De Oanrin, de school die ertoe doet! 

 

  

Op de wegwijzer: 

        De Oanrin 

        ^    Directie en IB 

➔ Groep 7/8 

➔ Groep 5/6 

 Groep 3/4 (500 m) 

 Pannakooi 

^    Bezoekers en pakketjes 

 Plein 

 Groep 1/2 (500 m) 
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De Zonnebloem laat mensen met een beperking opfleuren 
 

De Zonnebloem is een organisatie die 

activiteiten organiseert om volwassen 

mensen met een lichamelijke beperking een 

aangename tijd te bezorgen. Door de inzet 

van vrijwilligers van De Zonnebloem kunnen 

mensen vanaf achttien jaar, die zelf niet op 

pad kunnen gaan, genieten van verzetjes en 

onderhouden ze onmisbare sociale contacten.  

 

De afdeling Ureterp e.o. heeft gemotiveerde 

vrijwilligers, die worden ondersteund door een 

lokaal bestuur.  

Twee van deze vrijwilligers zijn Zwaantje van der 

Wal en Anke Posthumus uit Wijnjewoude. Ymie 

Offringa uit dit Opsterlandse dorp is één van de 

initiatiefnemers van het eerste uur van de lokale 

afdeling. Zevenendertig jaar geleden werd Ymie 

Offringa (79) gepolst voor een bestuursfunctie in 

de toen nog op te richten lokale afdeling.  

 

“In 1986 is de afdeling Ureterp e.o. gestart. 

Ureterp, Frieschepalen, Bakkeveen, Siegerswoude 

en Wijnjewoude vallen hieronder, maar ook 

mensen uit de omgeving van deze dorpen zijn 

welkom, zowel vrijwilligers als deelnemers”, zegt 

Ymie Offringa. Ze heeft in de beginperiode deel 

uitgemaakt van het bestuur en werd later 

vrijwilliger. Al snel na de oprichting werden de 

eerste afdelingsactiviteiten ontplooid.  

 

“Ik herinner mij de gezellige middag, een 

boottocht en de Sinterklaasactiviteit ‘Zon in de 

schoorsteen’. Ik heb ook als vrijwilliger lang 

meegewerkt, het was dankbaar werk”, vertelt 

Ymie, die het op haar leeftijd nu rustiger aandoet.  

 
Vlnr: Zwaantje van der Wal, Ymie Offringa en Anke 

Posthumus 

 

Begeleiding deelnemers 

Zwaantje van der Wal en Anke Posthumus draaien 

al zo’n twintig jaar mee als vrijwilliger en Anke zat 

bovendien twaalf jaar in het afdelingsbestuur. “De 

afdeling Ureterp e.o. organiseert allerlei 

activiteiten, zoals een boottocht, een gezellige 

middag, een bezoek aan een museum en een 

tuincentrum. Bij groepsactiviteiten zoals een 

boottocht gaan verpleegkundigen mee. Vrijwilligers 

zijn geen zorgverleners en verrichten geen 

medische handelingen. Ze zijn bezig met de 

begeleiding van de deelnemers”, zeggen Zwaantje 

en Anke. Het duwen van de rolstoel, koffie en thee 

inschenken en een gezellig gesprek voeren maken 

van het afdelingsuitstapje voor vrijwilligers en 

deelnemers een succes.  

 

Huisbezoek 

Vrijwilligers kunnen ook individueel veel 

activiteiten ondernemen met de deelnemer.  Te 

denken valt aan een boswandeling, het bezoeken 

van een terrasje, theaterbezoek, of een 

sportevenement. Er kan zo nodig gebruik worden 

gemaakt van aangepast vervoer. Een activiteit kan 

zowel voor de vrijwilliger als de deelnemer van 

meerwaarde zijn zeggen Zwaantje en Anke. 

“Vrijwilligers kunnen de deelnemer ook thuis 

opzoeken. Wanneer ze dezelfde interesses of 

hobby’s delen, kan dit een goed contact opleveren.  

 

Bij intakegesprekken worden wensen van 

vrijwilliger en deelnemer in kaart gebracht. 

Wanneer een deelnemer geïnteresseerd is in het 

boerenleven en de vrijwilliger ook, dan hebben ze 

genoeg gespreksstof. Als ze allebei 

schaakliefhebbers zijn, kunnen ze een potje gaan 

schaken of ze gaan naar muziek luisteren tijdens 

het huisbezoek. Dat zijn een paar voorbeelden.” 

De onkosten die een vrijwilliger maakt in verband 

met activiteiten worden vergoed door De 

Zonnebloem. De belangrijkste bron van inkomsten 

van de afdeling bestaat uit lotenverkoop en 

daarnaast zijn giften welkom. De afdeling Ureterp 

e.o. is één van de meer dan duizend lokale 

afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke 

organisatie. 

 

Vrijwilligers 

De lokale afdeling Ureterp e.o. van De Zonnebloem 

is vooral op zoek naar vrijwilligers die een 

bestuursfunctie willen bekleden. Het 

afdelingsbestuur agendeert activiteiten en zorgt 

ervoor dat vrijwilligers goed hun werk kunnen 

doen. Daar komt veel bij kijken. Vrijwilligers 

regelen ook zelf activiteiten. Zwaantje en Anke 

organiseren de vrijwilligersavond in november en 

in januari de nieuwjaarsreceptie. Volgend jaar 

houden ze een koffieochtend met bingo in 

Wijnjewoude voor gasten van De Zonnebloem. 

 

Meer weten over het vrijwilligerswerk bij De 

Zonnebloem?  

Informatie bij Marian Doorgeest, voorzitter 

Zonnebloemafdeling Ureterp e.o. Tel. 06 24395412 

-  E-Mail: marian.doorgeest@gmail.com 

mailto:marian.doorgeest@gmail.com
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Zonnebloem naar de Orchideeënhoeve 

in Luttelgeest 

 
De andere uitjes zijn nog maar net geweest en 

toch zijn de vrijwilligers van Zonnebloem Ureterp 

e.o  alweer druk bezig met het organiseren van 

een volgend  uitstapje. 

 

We hebben een volgende mooie dag voor u 

klaar gemaakt en dit keer naar de 

Orchideeënhoeve in Luttelgeest. 

 

’s Ochtends vertrekken we rond 9.30 uur vanuit 

Ureterp naar Luttelgeest voor een bezoek aan de 

Orchideeënhoeve. Ontvangst met koffie en gebak 

met aansluitend heerlijk wandelen door de mooie 

tuinen. Tropenflora en fauna onder één dak en 

geheel overdekt.  

Tussen de middag staat er een heerlijke 

broodmaaltijd voor u klaar.  

Rond 15.30 uur vertrekken we weer met de bus ri. 

Ureterp. 

 

➢ Wanneer: donderdag 24 november 2022 

➢ De totale kosten voor deze dag bedragen  

€38,50 pp 

 

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

Er is een beperkt aantal gasten mogelijk voor deze 

dag dus VOL=VOL 

 

U kunt zich vóór 11 November 2022 opgeven bij 

➢ Trienke Bijker     tel. 0516-542074 of 

➢ Sietske vd Wal  tel. 0516- 541784 

 

Namens het bestuur van de Zonnebloem, afd. 

Ureterp e.o, 

Irma Weening 

 

 

 

Mannen De Zonnebloem naar 

museum in Burgum  
 

De afdeling Ureterp e.o. van De Zonnebloem 

organiseert regelmatig activiteiten voor mensen 

met een lichamelijke beperking. Op de eerste 

zaterdag van oktober ging een groep mannen, 

vergezeld door begeleidende vrijwilligers, op een 

historische ontdekkingstocht in het Observeum in 

Burgum. Museum en Sterrenwacht zitten daar 

onder één dak. 

 

Zo’n mannenuitstapje vraagt veel organisatie, 

want er moest natuurlijk vervoer worden geregeld. 

Het vertrekpunt was woonzorgcentrum De Lijte in 

Ureterp. De deelnemers en vrijwilligers van De 

Zonnebloem kregen een rondleiding in het 

Observeum, dat met veel aandacht voor de 

historie is ingericht. Ze maakten een reis door de 

geschiedenis: de préhistorie en de Midden 

Steentijd, de Middeleeuwen en de Kloostertijd, 

portretten van mensen uit latere tijden en het 

werk van scheepsbouwer Hendrik Bulthuis. Het 

uitstapje werd door de deelnemers zeer 

gewaardeerd, maar er was geen tijd meer om ook 

de Sterrenwacht te bekijken.  

 

De Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. kondigt haar 

activiteiten aan in de plaatselijke 

informatiekanalen. Enthousiast geworden?  

U kunt zich altijd opgeven wanneer u een fysieke 

beperking hebt en er graag eens uit wilt in 

gezelschap. Ook kan een vrijwilliger van De 

Zonnebloem mensen thuis bezoeken. 
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Friese rijders voor Oekraïne 
 

De nood van de mensen in Oekraïne is ontzettend 

groot. Het raakt ons allemaal diep wat er daar 

gebeurt en dat zet ons in beweging. We konden 

niet aan de kant blijven staan. Zo is er binnen 

gemeente Opsterland in korte tijd een groep 

vrijwilligers opgestaan die elke twee dagen een rit 

heen en terug naar de Oekraïense grens in Polen 

of Slowakije maken. Een formele status was voor 

deze groep noodzakelijk. Unite in Christ heeft 

besloten om ‘Friese rijders voor Oekraïne’ te laten 

opereren vanuit hun organisatie. 

 

Deze ritten dienen twee doelen: 

• het brengen van goederen naar de 

opvangplekken, maar vooral ook materialen 

die verder vervoerd worden naar het 

oorlogsgebied. Denk aan medicatie, 

drukverbanden en eerste levensbehoeften. 

• het vervoeren van Oekraïense vluchtelingen 

naar Nederland. Deze geven we de eerste 24-

48 uur een warme opvang, daarna brengen we 

ze in samenwerking met professionele 

organisaties naar een definitieve opvang.  

 

Wilt u helpen? Graag! 
 

1. Een gift geven om 

goederen etc. te kopen: 

a. Scan de QR CODE 

b. Stort uw gift op 

Stichting Unite in 

Christ, Ureterp 

NL92RABO0140291342 

o.v.v. ‘Oekraïne’ 

2. Goederen brengen kan bij: 

a. Saskia Veenstra, Tsjerkewâl 27, 

Bakkeveen : 06-46058598 

b. Sjoukje Slofstra, Tsjerkewâl 23, 

Bakkeveen : 06-22869704 

We hebben een bak bij de voordeur staan,  

waar u de artikelen achter kunt 

laten, mochten we niet thuis zijn. 

 

Voor goederenlijst: zie hieronder 

en/of de website 

www.uniteinchrist.nl/oekraine/ 

 

Wat is er nodig? 
• Zetpillen (baby 

paracetamol) 

• Tabletjes (kinder 

paracetamol) Kind 

verkoudsmiddelen 

• Neusspray kind 

• Kinder hoestsiroop 

• Hoest siroop voor 

volwassenen 

• Tiger balsem (of 

soortgelijk) 

• Artritis zalf 

• Tabletten, middelen 

tegen maagzuur 

(omeprazol) 

• Middelen voor 

volwassenen tegen 

verkoudheid en griep.  

• Hoesttabletten 

volwassenen 

• Hoestsiroop 

volwassenen 

• Neusspray 

volwassenen 

• Shampoo tegen 

luizen 

• Middelen tegen 

hooikoorts en andere 

allergieën 

• Koortsverlagers voor 

kinderen 

• Monostat, middel 

tegen urinewegen 

infectie. 

• Desinfectie handgel 

• Zetpillen paracetamol 

500 mg 

• Diarree remmers 

• Incontinentiemateriaa

l voor volwassenen 

• Levensmiddelen lang 

houdbaar 

• Granen 

• Macaroni/spaghetti 

• Oil 

• Suiker 

• Ingeblikt voedsel 

• Water 

• Snoepjes 

• Luiers 

• Babyvoeding 

• Shampoo 

• Tandenborstels en 

tandpasta 

• Wasmiddel 

• Slaapzakken 

• Dekens en 

Winterkleding 

• Briefpapier voor 

kinderen, 

notitieblokken, 

kleurboeken en 

kleurpotloden 
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Schaakclub Bakkeveen en omstreken 
 
Het nieuwe schaakseizoen is inmiddels in 

volle hevigheid losgebarsten. Op dit moment 

zijn er 22 actieve leden die elke 

woensdagavond in verenigingsgebouw de 

Driehoek in Wijnjewoude een levendige 

interne competitie spelen.  

 

Er zijn nu 8 rondes gespeeld met wisselende 

successen voor iedereen. Ben de Vries, 

meervoudig clubkampioen, lijkt beter op dreef te 

zijn dan vorig jaar maar hij wordt op de voet 

gevolgd door ook al een ex-kampioen Wiebe 

Hoekstra. Robin Baines, de wedstrijdleider, staat 

sterk op de derde plek. Een nieuwkomer, Tjerk van 

der Woude doet het meteen goed en staat in de 

subtop. Daaronder is het vaak stuivertje wisselen 

van plek! 

 

SC Bakkeveen doet ook met 3 teams mee in de 

competitie van de Friese Schaakbond en 

inmiddels zijn daar door alle teams al wedstrijden 

gespeeld. Helaas nog zonder aansprekende 

resultaten maar de uitwisseling met teams uit alle 

windstreken van de provincie is heel mooi en laat 

zien dat het 

schaakspel nog 

steeds populair 

is onder zowel 

jong als oud! 

 

Vanaf 2 

november 

organiseert de 

schaakclub ook 

het “Open Rapid Kampioenschap” van 

Bakkeveen en omstreken. Dit kampioenschap 

wordt één keer per maand gespeeld van november 

tot en met maart op de woensdagavond. Er 

worden 3 korte partijen gespeeld op 1 avond 

Deelname is open voor iedereen, aan niet-leden 

wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 5,-- per 

avond. Instromen vanaf december is ook nog 

mogelijk.  

 

Kijk op de website van de club  

www.schaakclub-bakkeveen.nl voor meer 

informatie of stuur een mailtje naar:  

info@schaakclub-bakkeveen.nl 

 

  

http://www.schaakclub-bakkeveen.nl/
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Natoer Nijs 

November 2022 

(over oktober)

 

Bijna vergeten is de zeer droge zomer. Momenteel 

plenst het even. Het is herfst, maar aan de 

temperatuur nog niet te merken. Wel aan de 

nattigheid, mist, enz. Verandering van 

weersomstandigheden geeft natuurlijk ook 

verandering in de natuur. Paddenstoelen schieten 

(‘als paddenstoelen’ zegt het spreekwoord) uit de 

grond. Vogels zijn op trek. De laatste vlinders, 

zweefvliegen enz. vliegen nog even.  

 

Het nodigt uit om de natuur in te gaan. Dat doen 

we dan ook. Vogeltellingen, op zoek naar 

bijzonderheden, paddenstoelen determineren. 

Genoeg te doen en te zien.  

U kunt de vele waarnemingen volgen op onze 

website. Hieronder zijn een aantal bijzonderheden 

uitgelicht.  

 

Waarnemingen 
Vogels 

Inmiddels veel trek van Koperwiek, Vink, Sijs, 

Keep, Pimpelmezen, Ganzen en Roofvogels. Nog 

steeds komen soorten door. Late trekkers en 

aankomende wintergasten zijn o.a. Pestvogel (er 

schijnen veel meldingen in Zuid-Zweden te zijn, 

wie weet; misschien een invasie). Ook opvallend 

veel meldingen van Grote Kruisbek. Niet de 

gewone, maar eentje met een vooral dikke en bolle 

snavel en een zwaardere roep. 

 

  
Smelleken 

 

Op 20 oktober ‘s ochtends viel mij een stevige 

trek op toen ik even in de tuin was. Ik besloot een 

telling vanuit de tuin te houden. Dit was geen 

slechte keus. Meerdere Kramsvogels, veel 

Koperwieken, Zanglijsters, Vinken, Kepen, Sijsjes, 

Spreeuwen, Houtduiven (ook op trek), Barmsijs 

(2), Aalscholvers, Wulp (2), honderden Ganzen 

(voornamelijk Kolganzen, maar ook 

Toendrarietganzen en Grauwe Ganzen). Verder 

twee hoog overtrekkende Sperwers, meerdere 

Buizerds en zelfs een mannetje Smelleken (een 

klein valkje). Waarschijnlijk werd die trek 

veroorzaakt door o.a. gunstige wind (zuidoost) en 

na veel regen en harde wind nu rustiger wind. 

  

Een Zeearend vloog op 4 oktober over het 

Wijnjeterper Schar. 

 

Een Grote Kruisbek werd gemeld, overvliegend 

over de Slotplaats op 11 oktober. (C. de Vries). 

(Zie ook boven). Deze soort is alleen op geluid 

moeilijk vast te stellen. Er zijn diverse Kruisbekken 

met eveneens zwaardere roepen. Dit is uit 

onderzoek gebleken. Zie je dan ook de zware kop 

(nek en snavel), dan heb je meer kans. Overigens 

zijn ze in het verleden hier wel vastgesteld en ook 

met foto’s bevestigd. 

 
Grote Kruisbek 

  

Een IJsvogel werd gezien bij de vaart t.h.v. 

Foarwurk door mw. Hoekstra uit Siegerswoude op 

14 oktober. 

 

Nogmaals let op late doortrekkers en komende 

wintergasten. Kleine Zwaan, Wilde Zwaan, 

Pestvogel(zie boven), Eenden zoals bijv. 

Zaagbekken, Nonnetjes en Brilduikers.   

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen 

van vogels in onze contreien. Iedereen bedankt 

voor de meldingen en foto’s. 
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Paddenstoelen 

Ja ze zijn er nu massaal. Veel soorten ook die 

mogelijk hebben gewacht op betere (nattere) 

omstandigheden. Een tocht door het bos levert 

best veel op. Ach, ga niet uit van een stevige 

wandeling, want je komt niet ver als je alle 

paddenstoelen wilt zien….. 

 

Een kleine greep uit de waarnemingen:  

Tiny Groustra ontdekte in de Slotplaats de 

Oranjerode Hertenzwam. Niet erg algemeen en 

de eerste vondst in onze omgeving, voorzover mij 

bekend. 

  

 
Oranjerode hertenzwam 

 

Tijdens enkele zoekmomenten met Tiny kwamen 

we op liefst 80 soorten paddenstoelen in een klein 

stukje Slotplaats. (zeker 150 foto’s…..).  

 

Nog een leuke soort: Roze Spijkerzwam. 

  

 
Rode Spijkerzwam 

 

 

 

 

 

Erg mooi was het grote aantal Vliegenzwammen 

langs het fietspad Slotleane. Er stonden zeker 

meer dan honderd. Inmiddels bijna alle vergaan. 

Je moet er soms snel bij wezen, want na een dag 

of een paar dagen is er al niet veel meer van over.  

Ach, gewoon genieten van de vele soorten is ook 

wat waard. 

 
Vliegenzwam 

 

Voor geïnteresseerden: Zie de website. 

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. 

 

 

 
Elke donderdagochtend in Bakkeveen

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Opsterlandse Natuurverenigingen 

 in gesprek met  

boerenorganisaties en boeren 
 

In de vorige Slûswachter is al geschreven over de 

Omgevingsvisie, waarin het gaat over de toekomst 

van onze gemeente. Het gaat daarbij echt om 

vrijwel alles.  

Onlangs waren vertegenwoordigers van LTO, ELAN 

(ook een organisatie van boeren), enkele 

onafhankelijke boeren, Geaflecht en 

Natuerferiening Bakkefean e.o. met elkaar in 

gesprek daarover; met name over de toekomst 

van ons landschap, de natuur en de landbouw. 

Enkele ambtenaren van de gemeente waren er ook 

bij. Gespreksleider was een journalist van Omrop 

Fryslân.  

 

Huidige natuur en landschap goed 

beschrijven 

Geaflecht en Natuerferiening Bakkefean (NFB) 

willen graag dat het huidige landschap goed 

beschreven wordt. In de concept-omgevingsvisie 

zijn de ecologische en culturele waarden van het 

landschap, van de natuurgebieden, de agrarische 

gronden en de dorpen onvoldoende opgetekend. 

Hierdoor ontbreekt een bruikbaar toetsingskader. 

Nieuwe plannen en ontwikkelingen kunnen 

daardoor niet getoetst worden op hun invloed op 

de bestaande natuur en het huidige landschap.  

 

Nu wordt er in de komende Omgevingswet grotere 

vrijheid gelaten voor nieuwe ontwikkelingen. Er zal 

gelden: veranderingen mogen, tenzij aangetoond 

kan worden dat er grote bezwaren tegen zijn (‘ja, 

tenzij – principe). De gemeente moet daarom sterk 

staan om natuur en landschap voldoende te 

kunnen beschermen. Dan is een degelijk 

toetsingskader juist hard nodig.  

 

Duurzame landbouw voor schoon water, 

gezonde bodem, gezonde lucht 

De natuurverenigingen pleiten ook voor behoud 

van landschap en natuur middels aandacht voor 

duurzame landbouw. Dit gaat ook over behoud van 

boerenbedrijven, ook voor toekomstige generaties. 

Het huidige landbouwbeleid moet dan wel 

veranderen. Niet langer streven naar 

schaalvergroting als manier voor overleven als 

boerenbedrijf. Niet langer de nadruk op grotere 

productiviteit, maar aandacht voor ecologische 

effecten van landbouw. Aandacht voor bodem, 

water en luchtkwaliteit, voor behoud van 

biodiversiteit.  



43 

De natuurorganisaties hebben veel respect voor de 

boer, maar toch: er zou meer gewerkt moeten 

worden vanuit ecologische kennis. In het 

landbouwonderwijs en in de advisering door LTO 

wordt daar nog te weinig aan gedaan. De 

biodiversiteit gaat veel te hard achteruit. Dat 

bedreigt niet alleen de natuur maar op den duur 

ook de landbouw zelf! Natuur en landbouw hebben 

eigenlijk veel gemeen. Het gezamenlijk belang 

voor de lange termijn is namelijk: schoon water, 

gezonde bodem, schone lucht. Aandacht daarvoor 

is nodig om ook op de lange termijn te kunnen 

blijven produceren. Natuurorganisaties willen 

daarom graag samenwerken met boeren.  

 

Dynamisch ondernemen met minder regels 

LTO, boeren en ELAN hielden een eenstemmig 

pleidooi voor ruimte voor de agrarische 

ondernemers. Zij willen dynamisch ondernemen en 

dat vraagt minder regels en meer vrijheid. Op de 

vraag van de natuurverenigingen: ‘wat vinden 

jullie nu dan klemmend of te zeer geregeld in de 

huidige concept-visie?’, kwam eigenlijk geen 

antwoord.  

 

Leefbaar platteland 

‘Zonder boeren geen leefbaar platteland en geen 

levendige mienskip’ was een veel gehoorde zin. De 

natuurverenigingen denken daarentegen dat 

burgers (rond 90% van de bewoners van het 

platteland) zeker ook grote (misschien wel de 

belangrijkste) invloed hebben op de aanwezigheid 

van bakkers, scholen of verenigingen in de dorpen 

dus op de leefbaarheid van het platteland. 

 

Voeden van de wereld 

Bij de herhaalde opmerking: “De Nederlandse 

boeren zijn nodig voor het voeden van de wereld”,  

hebben de natuurverenigingen wel kanttekeningen 

geplaatst. Bijna 80% van de landbouwproductie is 

voor export. Dat is volgens hen niet onverdeeld 

positief voor de Nederlandse samenleving of de 

wereld. Denk aan de enorme hoeveelheid mest die 

we hiermee in ons kleine land produceren, aan de 

ontbossing van de Amazone (dus 

klimaatverandering) en aan de subsidies voor de 

Europese landbouw. 

 

Bereidheid tot veranderen 

De boeren zeggen wel dat ze willen veranderen. 

Ook dat ze hier en daar al minder pesticiden 

gebruiken, minder 

antibiotica inspuiten e.d. 

Ze doen het al veel beter, vinden ze. Het inkomen 

moet echter wel goed blijven. LTO: “Het moet 

allemaal maar kunnen. Er moet een goed 

verdienmodel zijn”.  Een terechte opmerking, 

beaamden de natuurverenigingen allebei. Zij 

wezen er wel op dat er 25 miljard wordt 

vrijgemaakt voor veranderingen binnen de 

landbouw. Dat werd helaas van tafel geveegd. 

Boeren voelen zich onder druk gezet, er zijn veel 

onzekerheden over de toekomst. Een situatie waar 

natuurlijk niemand in wil zitten.  

 

Toekomstbeeld 

De Natuurverenigingen schetsten wel een 

toekomstbeeld: niet nog meer schaalvergroting, 

maar juist extensivering. De stikstofproblemen, 

bodemdaling, verschraling van biodiversiteit en 

slechte waterkwaliteit: al die problemen integraal 

aanpakken.  

Dit toekomstbeeld werd wel serieus genomen. “Dat 

zouden we wel willen maar we kúnnen dat 

waarschijnlijk niet. Bij extensiveren moet je dubbel 

zoveel land hebben en wie gaat dat financieren?”  

 

De natuurverenigingen waren van mening dat je 

dan niet meer land maar de helft minder vee moet 

hebben met verdubbeling van de marges die de 

boeren krijgen. Dat vergt wel verandering binnen 

de hele voedselketen. Landelijke en Europese 

afspraken over prijzen en subsidies zijn daarvoor 

nodig. Bonus voor schone/gezonde producten en 

malus voor vuile/natuur belastende producten.  

 

Het armoedevraagstuk, (of beter de ongelijkheid 

binnen Nederland), dat in dit verband vaak naar 

voren wordt gebracht, los je niet op door hogere 

prijzen voor goed voedsel achterwege te laten, 

maar wel door een eerlijker belastingstelsel. 

 

De natuurverenigingen begrijpen dat dit voor 

individuele boeren veel gevraagd is. Zij willen 

graag optrekken met de landbouwlobby in de 

richting van minder vee, meer boeren en hogere 

marges voor boeren. 

 

Gezamenlijke conclusie over de bijeenkomst: 

uiteindelijk een goed gesprek waarbij wederzijds 

werd geluisterd.  Daar moet een vervolg op 

komen!  

 

 

 

 

Wilt u lid worden van de Natuerferiening?  

Dat kan!   

 

Meld u aan via www.natuur-bakkeveen.nl/lidworden.php of 

naaststaande QR-code. 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

November 2022, nr. 9 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 
 

Opheffing Historische Vereniging Bakkeveen 

 

Uitnodiging en Agenda voor de laatste Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging 

Bakkeveen op 15 november 2022 om 19.30 uur. Locatie: Dúnhoeke. 

 

1) Opening en mededelingen   

2) Verslag ledenvergadering 5 november 2019  

3) Verslag over de periode 2020-2022 

4) Verslag van de kascommissie 

5) Financieel verslag over de jaren 2019, 2020 en 2021 

6) Goedkeuring Jaarstukken 2019, 2020 en 2021 

7) Opheffing Historische Vereniging Bakkeveen 

Discussie en besluit over opheffing van de vereniging. Het besluit wat aan de ledenvergadering wordt 

voorgelegd is het volgende: 

De ledenvergadering stemt in met het voorstel 

van het bestuur om de Historische Vereniging 

Bakkeveen (opgericht op 20 februari 2008) per 

1 januari 2023 op te heffen, en de activiteiten 

voort te zetten als een commissie van de 

Vereniging voor Plaatselijke Belang Bakkeveen. 

Voortzetting van activiteiten van de vereniging 

zal plaatsvinden door oprichting van een 

commissie die onder verantwoordelijkheid van 

de Vereniging voor Plaatselijk Belang 

Bakkeveen zal functioneren. Het bestuur van 

Plaatselijk Belang Bakkeveen heeft zich op 24 

oktober 2022 daartoe bereid verklaart. Het 

vermogen na dat na vereffening en ontbinding 

overblijft zal door Plaatselijk Belang worden 

beheerd, en beschikbaar zijn voor activiteiten 

die aansluiten bij de doelstelling en de aard 

van de activiteiten van de voormalige 

Historische Vereniging Bakkeveen. Het is 

vooralsnog de bedoeling om de maandelijkse 

fotosessies en de historische rubriek in de 

Slûswachter voort te zetten. Ook zal er nog 

een laatste nummer van Ald Bakkefean 

verschijnen. 

De opheffing van de vereniging is in de 

statuten geregeld. Alleen de algemene 

ledenvergadering is bevoegd is om een besluit 

te nemen over opheffing. (art. 21). Het 

voorgenomen besluit moet vermeld worden in 

de uitnodiging voor de algemene 

ledenvergadering. Een besluit tot opheffing 

moet op dezelfde wijze genomen worden als 

een besluit tot wijziging van de statuten (art. 

22). In de ledenvergadering moet tenminste 

twee derde van de uitgebrachte stemmen het 

besluit steunen, en moet drie vierde van de het 

totaal aantal leden aanwezig zijn of een 

schriftelijke verklaring hebben afgegeven met 

hun standpunt. Wanneer aan die laatste eis 

niet voldaan is, moet binnen twee weken een 

tweede vergadering worden uitgeschreven, 

waarin het besluit tot opheffing met twee 

derde meerderheid door de aanwezige leden 

kan worden genomen.  

8) Rondvraag 

9) Sluiting 

Pauze  

Om ca 20: 15 uur wordt vervolgd met Klaas Sikkema. Hij zal spreken over zijn 

herinneringen aan de oorlogsjaren in Bakkeveen  
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Klaas Sikkema over: 

oorlogsjaren in Bakkeveen 
 

Na afloop van de vergadering van de Historische Vereniging zal Klaas Sikkema spreken over 

zijn herinneringen aan de oorlogsjaren in Bakkeveen.  

Dinsdagavond 15 november, ca 20:15 uur in Dúnhoeke. 

Klaas Sikkema is in Bakkeveen geboren in 1935 en 

heeft daar tot ongeveer 1962 gewoond. Hij groeide 

op in het pand Weverswal 10, dat thans ingrijpend 

wordt gerenoveerd. Daar was de slagerij van zijn 

ouders gevestigd.  

 

Hij heeft na de onderwijzersopleiding en zijn 

diensttijd een aantal jaren op lagere school in 

Zevenhuizen gewerkt. In die tijd heeft hij de 

hoofdakte en de aktes geschiedenis en wiskunde 

gehaald. Na 1962 heeft hij de rest loopbaan 

gewerkt als docent op de MULO in Akkrum. Hij 

verhuisde later naar Beetsterzwaag. 

Zijn betrokkenheid bij Bakkeveen is gebleven. Hij 

was er al vroeg actief in het verenigingsleven, o.a. 

in de voetbalclub, waarvan hij de geschiedenis 

heeft onderzocht en beschreven. Hij is ook altijd 

nauw betrokken geweest bij activiteiten van de 

Historische Vereniging. Samen met wijlen Jaap de 

Zee, heeft hij de Sterreschans blootgelegd en 

geschiedenis ervan beschreven. 

 

Klaas Sikkema beschikt over een fotografisch 

geheugen. Dat betekent dat hij de beelden kan 

terugroepen van allerlei situaties en 

gebeurtenissen die hij in zijn jeugd heeft 

meegemaakt Zijn verhaal zal het karakter hebben 

van een verslag “uit de eerste hand” van allerlei 

gebeurtenissen, die zich in de periode van de 

Tweede Wereldoorlog in Bakkeveen en omgeving 

hebben voorgedaan.  

 

De ledenvergadering vindt plaats vanaf 19.30 uur. 

Daarna vanaf ongeveer 20.15 uur zal Klaas 

Sikkema gedurende twee keer drie kwartier zijn 

herinneringen met U delen.  

 

 

      

 

 

  

Foto (en video) bijeenkomsten 

 

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

foto’s beoordelen”.  

Volgende bijeenkomst: dinsdagmiddag 29 november om 15 uur in Dúnhoeke !   

(en voorlopig nog niet om 13:30 uur). 
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World Servants 

 

We zijn al weer een aantal weken terug in 

Nederland maar, de ervaringen in Nepal zullen we 

niet gauw vergeten. In de drie werken dat we in 

Nepal zijn geweest om daar voor en met de Light 

House Foundation (lhfn.org.np) een aantal klas 

lokalen te bouwen, is het ons gelukt om vier 

klaslokalen af te bouwen.  

 

 
 

De locatie waar de school gebouwd is ligt in een 

buitenwijk van Kathmandu. De kinderen die er les 

ontvangen zijn leerlingen uit de laagste kaste van 

de bevolking in Nepal. Door middel van onderwijs 

wordt aan deze kinderen een betere toekomst 

geboden. 

 

Tijdens ons verblijf ontmoetten wij Hanna Badi. Zij 

is in haar tienerjaren door de Light House 

Foundation uit de seksindustrie gehaald. Zij 

vertelde aan ons haar pakkende verhaal over de 

gevolgen die de achternaam Badi heeft voor de 

rest van haar leven. Door middel van onderwijs en 

opvang van de Light House Foundation heeft zij 

een betere toekomst gekregen. Mocht je meer 

willen lezen over het leven van Hanna kan ik je het 

boek No longer untouchable aanraden. Hiermee 

steun je ook de Light House Foundation.  

 
Met onze bijdrage hopen we dat de Light House 

Foundation nog vele kinderen een betere toekomst 

kunnen bieden.   

Mocht je meer willen weten over het project trek 

ons aan de mouw en we vertellen er graag mee 

over.  

 

Met vriendelijke groet, Gerwin en Krijn 

 

 
 

World Servants is een christelijke organisatie 

die jongerenreizen naar arme landen 

organiseert om daar scholen of ziekenhuizen 

te bouwen. Door hier acties te 

voeren kan je daar bouwen.  

 

Lijkt het je ook leuk om mee 

te gaan en ben je 15 jaar of 

ouder dan wil Ik wil je graag 

helpen bij het voeren van 

deze acties en je 

voorbereiden op wat komen 

gaat. Zie hiervoor ook de 

nieuwe brochure van World 

Servants, of kijk op de site   

www.worldservants.nl/ 

werkvakanties 

 

Voor inlichtingen World Servants 

Bakkeveen: Johanna Ekas,  

Boskleane 31 Bakkeveen,  

johanna.ekas@hotmail.com 

https://www.amazon.com/No-Longer-Untouchable-Trafficking-Heroism/dp/0999721232
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Bewust leven, bewust kiezen 
  

Ik was mij er niet zo van bewust dat je met 

voeding je gezondheid zo kan beïnvloeden en 

het effect op reumatische klachten zo kon 

verbeteren. ”Kan niet waar zijn” dacht ik, 

nadat ik door de huisarts was doorverwezen 

naar de diëtiste/life-stijl coach.  Een aantal 

maanden verder en met de kennis van nu 

vind ik het bijna ‘Ongelofelijk!’ De constante 

klachten van jicht in mijn voeten en 

aanhoudende spierpijn en strafheid in mijn 

hele lijf, zijn zo goed als weg na het 

aanpassen van mij eetpatroon.  

 

In mijn baan als technisch directeur ervaar ik 

dagelijks nieuwe uitdagingen met een behoorlijk 

stressniveau. Heerlijk om bezig te zijn met deze 

uitdagingen. Echter in de balans werk/thuis kan 

dat mede de oorzaak zijn geweest van de 

energiedips die ik voorheen ervoer. Maar na 

aanpassen van het voedingspatroon merkte ik dat 

zelfs die dips minder diep zijn en ik duidelijk 

energieker ben.  

 

Ik ben altijd blijven bewegen, ondanks mijn drukke 

baan. Uiteraard kan dat altijd wel meer, maar toch 

ben ik blij met wat ik doe, want het doet mij goed. 

Ik wandel met de hond, ik zwem, doe aan power-

aqua en yoga en ik fiets soms naar het werk. 

Eerlijk toegeven dat ik voorheen wel van een 

wijntje hield. Met mijn werk hoorde dat er tijdens 

zakenlunches ook echt bij. Ondanks dat dat sociaal 

soms nog steeds lastig ligt, is het mij toch gelukt 

om het grotendeels terug te draaien. Ik neem nu 

bewuster een alcoholisch drankje. Niet zo 

automatisch meer. Ik ben er erg toe gemotiveerd, 

omdat ik duidelijk merk dat mijn lichamelijke 

klachten erdoor verminderen.  
 

Behalve van de wijntjes, was ik voorheen ook wel 

van de croissantjes, de appeltaartjes en de kaasjes 

(vooral de blauwe als het even kon). Hoe erg ik 

het ook betreurde dat ik daar duidelijk een stap in 

terug moest nemen, ben ik achteraf blij dat ik het 

toch gedaan heb. Naast de energie boost ben ik 

ook meer dan 6 kg afgevallen, is mijn bloeddruk 

ook dalende en gebruik ik geen medicijnen meer 

voor de reumatische klachten. Ik vind de 

aanpassingen daardoor alleszins de moeite waard.  
 

Doordat ik zo verbaasd was over de positieve 

effecten van mijn nieuwe voedingspatroon en 

tegelijkertijd, zo blij ben dat ik mij tegenwoordig 

zo goed voel, ben ik geneigd de mensen in mijn 

omgeving er ook toe te bewegen hun voeding aan 

te passen. Ik ben er inmiddels achter dat dat zo 

niet werkt. Iedereen heeft zijn eigen startpunt, 

want voor het veranderen van je leefstijl moet je 

echt klaar zijn. Ik ervaar dat ik mij duidelijk fitter 

voel en meer pijnvrij door het leven ga, dus ik ga 

zo door! 

 

 
Martijn Favot, 55 jaar 

 

Misschien herken jij ook met een klacht waarvan je 

niet eens vermoedt dat de oplossing in je leefstijl 

ligt. Mijn advies kijk er eens samen met lifestyle 

coach en voeding deskundige Jennifer Plein naar, 

wellicht vind ook jij de sleutel naar je gezondheid 

en kwaliteit van het leven.  

  

Jennifer heeft me op een eenvoudige manier 

inzicht geven in mijn voedingspatroon en de 

effecten daarvan. Zoekende naar een passende 

oplossing met op zich kleine verandering maar 

grote effecten. Ik had verwacht dat het aanpassen 

mij meer moeite zou kosten. Echter geven de korte 

termijneffecten mij al zoveel motivatie, dat ik niet 

van plan ben terug te vallen in mijn oude patroon.  

 

Bewust leven is bewust kiezen heb ik 

ervaren.  Nieuwsgierig geworden hoe dat 

kan………………. 

  

Jennifer Plein | Diëtist  

is specialist op het gebied van voeding in 

relatie tot ziekte en gezondheid en is 

gevestigd in huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

Weverswâl 6, Bakkeveen. 

 

Heb je vragen of wil je een afspraak maken, 

neem dan gerust contact op. 

Telefoon/whatsapp: 06 18033605 

E-mail: info@jenniferplein-dietist.nl 
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Een kaarsje branden  
 

Een even oud als beproefd middel is het aansteken  

van een kaarsje op een speciale plek.  

 

De plek kan helpen om  

bij het kaarslicht aan de overleden persoon te denken,  

ons even verbonden te weten,  

en daardoor hoop te vatten voor ons eigen leven.  

 

Want mensen hebben vroeger ook bijzondere tijden doorstaan.  

Als onze ouders of voorouders volhielden,  

kunnen wij ook moed vatten en hoop vinden.  

 

Zondag 20 november  

van 11:00 uur tot 15:00 uur  

 

In de St. Pietertsjerke te Ureterp 

en in De Mande te Bakkeveen 

 

Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Zo 6 nov 9:30 uur ds. P. van Ool, Tynaarlo Sint Piter, Ureterp 

Zo 13 nov 9.30 uur ds. D. Scholtens, Stiens De Mande, Bakkeveen 

Zo 20 nov 9.30 uur ds. J.D. Cremer, De Wilgen Sint Piter, Ureterp 

Zo 27 nov 9.30 uur Gemeenteleden De Mande, Bakkeveen 

Zo 4 dec 9.30 uur ds. S. Ypma, Franeker De Mande, Bakkeveen 
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Kun jij de energietoeslag missen? 

Doneer die dan aan de Voedselbank 

Opsterland ! 
 

Alle huishoudens in Nederland krijgen € 190 

korting op hun energierekening voor de maanden 

november en december. Dat is goed nieuws voor 

veel mensen die het nodig hebben. Maar er is een 

deel van de mensen die dit niet nodig heeft. 

 

Minister Rob Jetten gaf eerder aan dat het mooi 

zou zijn om in dat geval het geld weg te geven aan 

een goed doel. Hij koos er zelf voor om aan de 

Voedselbank te doneren. Dat is nog es het goede 

voorbeeld geven! 

 

Afgelopen half jaar groeiden we bij de Voedselbank 

Opsterland van 52 naar 73 gezinnen met in totaal 

zo’n 250 mensen, waaronder meer dan 120 

kinderen in de schoolgaande leeftijd. 

 

Tweehonderdvijftig mensen die afhankelijk zijn 

geworden van de voedselbank. En de verwachting 

is dat er nog meer zich zullen aanmelden. 

Daarboven is er steeds minder voedsel beschikbaar 

en wordt inkopen van voedsel steeds duurder 

vanwege de inflatie. Kortom, financiële hulp is zeer 

welkom. 

 

Dus, heeft u het idee dat een 

ander de energiekorting 

harder nodig heeft dan 

uzelf?  

Doneer dan aan onze 

Voedselbank in Opsterland. 

Gebruik bijgaande QR-code 

om je energietoeslag te 

doneren.  

 

Wil je vaste donateur worden, dat kan ook. Kijk 

dan op onze website 

www.voedselbankopsterland.nl en klik op de 

rode knop DONEER.  

 

Namens onze klanten en vrijwilligers 

alvast hartelijk bedankt ! 
 

 

OPROEP 

Heb jij ook het idee dat je de eindjes niet meer 

aan elkaar kunt knopen? Meld je aan! Het kan 

namelijk iedereen overkomen in deze tijd. Bel met 

06 1059 6926 of stuur een email naar 

aanmelding@voedselbankopsterland.nl 

Onze vrijwilligers staan klaar om samen met jou te 

kijken hoe we kunnen helpen. 
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De Slûswachter wordt ook mede 

mogelijk gemaakt door  

Oliehoorn 

de lekkerste ambachtelijke sauzen. 

 

www.oliehoorn.nl 
 

 

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 9 

en 23 november en 7 en 21 december 2022. 

 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is tot eind 

2022 als volgt geopend: 

• November: alle zaterdagen. 

• December: zaterdag 17 december 

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). 

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

Dúndelle). Zie pagina 23 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 
 

Vlooienmarkten 
 

Het vlooienmarktseizoen kwam met de markt 

van 15 oktober ten einde. De laatste 3 markten 

waren zeker niet druk vanwege het slechte weer 

(althans de weersverwachting gaf regen aan, 

soms viel het in de praktijk nog wel wat mee). 

De andere 10 markten van 2022 waren goed 

bezocht! Bekendmaking van de jaarlijkse 

donaties zal in december plaatsvinden. 

De eerstvolgende markt is zaterdag 1 april 

(geen grap). 

 

Meer info: www.bakkeveen.nl/markt 

 

 

Kerstwandeling 

 
Als Sinterklaas in de nacht van 5 op 6 december 

vertrekt is het nog maar 20 dagen en is er de 

traditionele kerstwandeling op 2e kerstdag. 

Lekker in familieverband wandelen met 

afstanden van 5, 7, 10 en 15 km.  

 

We zoeken nog mensen die (een dagdeel) willen 

helpen bij de inschrijving in Dúndelle. Je kunt je 

aanmelden bij Jan van Dalen, 06-51175883  

 

Meer info: www.kerstwandeling.org 

 

http://www.oliehoorn.nl/
http://www.bakkeveen.nl/dunhoeke
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Veiligheid & Gezondheid 

Noodgevallen, alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  

Dorpsagent: Oebele Dijk      

Email: oebele.dijk@politie.nl  Tel.: 0900 8844 

 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

apotheekhoudend 

Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema, 

Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516-

541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl 

 

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor 

spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende 

ochtend 8 uur en in de weekenden en op 

feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: 

op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te 

Drachten. 

 

AED’s 

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen 

AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de 

supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle, 

Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging, 

Mandefjild 9 (Broeders) en de huisarts.  

En elk uur van het jaar voor personen die een 

toegangscode hebben: Weverswal 3 

(kapsalon Greatz Hair). 

 

Tandheelkundig centrum Bakkeveen 

Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 

www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl 

Behandeling volgens afspraak 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag.  

 

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 


