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Jaargang 14 nr. 12 

       December 2022 

 

Traditionele kerstwandeling op 2e kerstdag 

Start tussen 9 en 14:30 uur bij Dúndelle 

www.kerstwandeling.org 
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Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum             Activiteit  Meer info: zie pag. 

Elke maandag Danslessen van SDM in gymzaal (5 t/m 12 jaar). 16-17:30 uur. 2 groepen 17 

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

Elke maandag Survivaltraining jeugd op survivalterrein (Slotsingel) 17-18 uur 37 

Elke maandag Gymnastiek (Kwiek) in gymzaal Bakkeveen voor volwassenen. 19 uur --- 

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

Elke dinsdag Ouderen gym  (Kwiek) in gymzaal Bakkeveen, 9-10 uur --- 

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

Elke dinsdag Fitness in en rond survivalterrein. 19-20 uur . Outdoor-Bakkeveen --- 

Elke woensdag Aerobics in gymzaal Bakkeveen 8:30-9:30 uur --- 

Elke woensdag Survivaltraining jeugd op survivalterrein (Slotsingel) 17-18 uur 37 

Elke woensdag Schaakvereniging Bakkeveen in De Trije Hoek in Wijnjewoude. 20 uur 31 

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) --- 

Elke vrijdag Fitness in en rond survivalterrein. 9-10 uur. Outdoor-Bakkeveen 37 

   

Vr 9 dec Filmhuis. Maandfilm. Dúndelle, 20 uur 32 

Za 10 dec Schrijfmarathon, Amnesty International. Dúnhoeke, 10-16 uur 18 

Di 13 dec De Wylde Roas: Kerstworkshop’s. 2 keuze mogelijkheden 8 

Di 13 dec Historische vereniging: Ledenvergadering + Lezing. Dúnhoeke, 19:30 uur 45 

Wo 14 dec Gezamenlijk eten. De Huiskamer, De Mande. 17 uur 29 

Wo 14 dec Open Rapid kampioenschap Schaakver. Bakkeveen. De Driehoek, Wwoude, 20 uur 31 

Do 15 dec Workshop Kleur van Stylecoach Aleks. 14 uur 53 

Do 15 dec Walking Voetbal. Sportpark VV Bakkeveen, 15 uur. 27 

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

Za 17 – Vr 30 dec Kerstballen puzzel door het dorp 21 

Ma 19 dec Lezing “Levende bodem”. Natuurvereniging. Dundelle, 20 uur 41 

Wo 21 dec Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 58 

Wo 21 dec Soos 55+: Kerstviering / broodmaaltijd. Dúndelle. 15 uur 52 

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

Vr 23 dec BakkeveensterAvond. Pubquiz en donaties vlooienmarkt. Dúndelle, 20 uur 13 

Za 24 dec Begin kerstvakantie (t/m vrijdag 6 januari) --- 

Ma 26 dec Kerstwandeling. Starten bij Dúndelle tussen 9 en 14:30 uur 58 

Di 27 dec Oude foto’s bekijken. Dúnhoeke, 13:30 (!) uur 47 

Do 29 dec Oliebollenverkoop van Voetbal Vereniging Bakkeveen (t/m 31 december 14 uur) 19 

Vr 30 dec Laatste dag inzenden kopij Slûswachter december --- 

Ma 2 t/m Vr 6 jan Vakantie huisartsenpraktijk 6 

Wo 4 jan Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 58 

Wo 4 jan Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 30 

Wo 4 jan Bundelen Slûswachter. 19 uur, voetbalkantine. --- 

Vr 6 jan Filmhuis. Maandfilm. Dúndelle, 20 uur 32 

Za 7 jan Kerstbomen inleveren om te over-zomeren. De Twakamp. 10-11 uur 33 

Nagekomen en meer activiteiten: www.bakkeveen.nl/agenda 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen 
Inlichtingen over lidmaatschap tel. 06 - 13863123 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen) 

Bij sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, 

Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39 
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Vereniging   Plaatselijk   Belang 
Frans Mulder Voorzitter 06-3065 3272 Fokke-Jan van Veen Lid 06-5422 1508 

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

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

Nienke Okkema Lid 06-2506 0866    

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

 

Beste mensen,  

De decembermaand is ingegaan. Een maand 

waarin we normaal gesproken de verlichting en 

verwarming vaker aanzetten. Dit jaar zullen de 

meeste mensen daar misschien wat spaarzamer 

mee omgaan. Waar wij wel veel warmte bij voelen 

zijn de initiatieven die er voor het komende jaar op 

het programma staan. Het overzicht van de 

aanvragen voor het dorpsbudget met de 

beschrijving van de activiteit/ besteding van de 

aanvraag staat hierna beschreven.  

 

Dorpsbudget 

We willen en kunnen dit jaar met de meeste 

aanvragen die zijn gedaan akkoord gaan. Het past 

binnen het dorpsbudget dat we hebben om te 

verdelen en daarnaast zijn het initiatieven vanuit 

het dorp die ook ten goede komen aan het dorp.  

 

Walking diner: € 1000 

Dit jaar zal er voor het eerst in Bakkeveen een 

Walking diner worden georganiseerd. Deze zal 

plaatsvinden op zaterdag 8 juli en er zal ruimte zijn 

voor 60 deelnemers. Om dit evenement op te 

starten wordt er een budget beschikbaar gemaakt. 

Er zijn vier tuinen beschikbaar gesteld door 

dorpsbewoners en het eten en drinken zal door de 

plaatselijke ondernemers De Stripe en De Brink 

worden verzorgd. Houd www.bakkeveen.nl in de 

gaten voor het laatste nieuws en meer informatie 

over dit evenement.   

 

Muziek bij de buren: € 500 

Bij het evenement ‘muziek bij de buren’ treden 

artiesten gratis op in 5 huiskamers, die door 

anderen in Bakkeveen beschikbaar worden gesteld. 

In de intieme setting van een huiskamer kom je bij 

je buren over de vloer. De huiskamer dient meteen 

als podium voor de artiest. De muzikanten spelen 3 

sets van 30 minuten, gratis. Steeds in dezelfde 

huiskamer. 

Tussendoor, in de pauze, kunnen de bezoekers van 

de ene huiskamer naar de andere huiskamer 

fietsen/wandelen. De optredens zijn gratis te 

bezoeken. Het levert de huiskamereigenaren, 

bezoekers en muzikanten waardevolle 

ontmoetingen op. 

Het muziekfeest wordt na de optredens afgesloten 

met een gezellige, gezamenlijke afronding in De 

Brink. Houd de website www.bakkeveen.nl in de 

gaten voor het laatste nieuws over dit evenement.  

 

 

Jeugdcaravan : € 750 

De jeugd van Bakkeveen is in samenwerking met 

code Hans van de gemeente een caravan aan het 

opknappen. Ze hebben een aantal sponsoren 

gezocht voor wat materiaal om de caravan mee op 

te knappen en ook hebben de ouders van de 

jongeren wat spullen gegeven. Daarnaast gaan de 

jongeren zelf nog een actie opzetten om wat geld 

bij elkaar te krijgen. 

Met de bijdrage willen de jongeren onder andere de 

benodigdheden aan schaffen om de caravan te 

verven, verlichting in de caravan te maken en voor 

de lekkere trek een airfryer aanschaffen. 

Daarnaast zouden ze graag nog wat (bord)spellen 

kopen. Wil je meer weten over de caravan? Neem 

dan contact op met 

bloeizonekidsbakkeveen@gmail.com.  

 

Speeltuin hummelhofke:  € 1000 

Om de speeltuin een boost te geven en geschikt te 

maken voor meer kinderen van verschillende 

leeftijden wil de speeltuinvereniging graag een 

‘wipkip’ plaatsen. De speeltuinvereniging ambieert 

een speeltuin die alle kinderen uitnodigt om op een 

veilige manier samen buiten te spelen en te 

bewegen.  

 

Dorpssteunpunt: €300 

Het dorpssteunpunt is in het leven geroepen om de 

leefbaarheid van het dorp te behouden en 

verbeteren. Mensen die hulp nodig hebben bij het 

bezoeken van een ziekenhuisbezoek omdat ze geen 

vervoer hebben of niet in staat zijn om zichzelf te 

vervoeren kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op 

de mensen van het dorpssteunpunt. Zij kunnen 

met behulp van vrijwilligers dan zorgen dat de 

betreffende persoon op bestemming kan komen. 

Het budget zal onder andere zijn voor de 

reiskosten die daarmee gepaard gaan. Heeft u hulp 

nodig? Zoek dan contact met het dorpssteunpunt 

Bakkeveen via dorpssteunpunt@bakkeveen.nl 

of bel met een van de contactpersonen.  

 

Plaatselijk Belang: € 320 

Na vragen vanuit het dorp over de verkeer 

remmende maatregelen is er besloten om 8 Victor 

veilig poppen aan te schaffen. Deze zijn 

beschikbaar voor het dorp. Wilt u ze tijdelijk in uw 

buurt/straat neerzetten? Neem dan contact op met 

plaatselijk belang.  

 

 

 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
mailto:bloeizonekidsbakkeveen@gmail.com
mailto:dorpssteunpunt@bakkeveen.nl
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Huiskamer: € 500 

Sinds begin dit jaar hebben is er ‘de Huiskamer’. In 

de Huiskamer wordt maandelijks een 3 gangen 

menu geserveerd. Per keer komen er tussen de 30 

en 40 mensen op af. 

Het is een zeer gemêleerd gezelschap met een 

gezellige sfeer. Doel is om tegen geringe kosten de 

deelnemers een gezellig etentje te geven om de 

sociale banden te onderhouden. Het voorgerecht 

wordt door de commissie bereid en het 

hoofdgerecht en de toetjes worden door de Brink 

geleverd. 

De kosten zijn 10€ per persoon en dit willen we 

graag zo houden maar af en toe valt dit wat 

duurder uit. Hier zal een deel van het 

aangevraagde budget voor gebruikt worden.  

Daarnaast is het probleem dat er mensen zijn die 

last hebben van de slechte akoestiek in het 

bijgebouw van de kerk. Er zijn al diverse 

aanpassingen geweest maar dit is nog niet 

voldoende. Het budget is daarom ook voor 

aankleding zoals wandkleden, akoestische 

schilderijen en evt. vloerbedekking voor een betere 

akoestiek en om de zaal wat gezelliger aan te 

kleden.  

Een keer komen eten? Bekijk voor meer informatie 

op bakkeveen.nl.  

 

Buurtvereniging NAS: € 150 

Namens buurtvereniging NAS wordt er een duo 

boekenkast gemaakt. Vlak bij de basisscholen wil 

de buurtvereniging graag een boekenkast plaatsen 

waar in de ene kant boeken voor volwassenen en 

de andere kant voor kinderen, zodat het hele gezin 

een boek kan ruilen en-of lenen. De kast wordt 

gemaakt bij de Scheperij.  

 

Uitvaartvereniging 

Deze aanvraag voldoet niet aan de doelstelling 

dorpsbudgetten Opsterland. De aanvraag hebben 

we daarom niet gehonoreerd. Het aangevraagde 

past in het onderhoud van de vereniging.  

 

Brink:   € ?     

Na het opknappen van de Brink is er een idee om 

vanuit historisch oogpunt ook iets te plaatsen op 

die plek. De historische vereniging valt vanaf 

volgend jaar als commissie onder Plaatselijk Belang 

en in overleg met hen zal er worden gekeken naar 

een mooie manier om dat vorm te gaan geven.  

 

Verzilveren van het toegezegde bedrag?  

Voor het verkrijgen van het dorpsbudget kan er 

een mail met de rekening van de aanschaf van 

materialen of diensten worden gestuurd naar 

plaatselijk belang. Daarna volgt de betaling tenzij 

anders is overeengekomen met betreffende 

aanvrager.  

 

Totaal te vergeven: € 4520 

Er zijn dit jaar een aantal aanvragen van 

verenigingen/ stichtingen die al eerder een bedrag 

hebben kunnen krijgen. Een ieder staat vrij om een 

aanvraag voor het dorpsbudget te doen voor 

projecten die ten goede komen aan het dorp. Kijk 

op de website van Bakkeveen hoe er een aanvraag 

voor het dorpsbudget van volgend jaar kan worden 

gedaan.  

 

Dorpsvisie 

In de afgelopen periode zijn we met het bestuur in 

overleg geweest over het opnieuw opstellen van de 

dorpsvisie voor Bakkeveen. Na de 

ledenvergadering van het voorjaar zijn er 

verschillende thema’s naar voren gekomen die 

vanuit het dorp worden aangeven als belangrijk.  

 

Deze thema’s passen op dit moment voor een 

groot deel binnen de commissies en werkgroepen 

die onder de paraplu van Plaatselijk Belang vallen. 

We hebben er daarom voor gekozen om in plaats 

van het herschrijven van de visie, de commissies 

en de werkgroepen die er zijn om input te vragen. 

Dit willen we graag doen op de jaarlijkse avond 

waarop alle commissies en werkgroepen elkaar 

ontmoeten en de financiële status wordt 

besproken. Naast de financiële status willen we 

graag een korte beschrijving horen van wat er 

gerealiseerd is het afgelopen jaar en welke plannen 

en ideeën er voor het komende jaar of de komende 

jaren op het programma staan.  

 

Heeft u vragen en/of wilt u zich als vrijwilliger 

melden om activiteiten mee te organiseren dan 

kunt u dat bij onderstaande werkgroepen of 

commissies doen.   

 

Commissies:  

AED commissie  Speeltuinvereniging 

Doarpstun  Bakkeveensteravond 

Koningsdag  Dorpssteunpunt 

Accordeondag  Himmelploeg  

Sociëteit 55+  Aldjiersploech  

SCW-Dúnhoeke (Algemeen, EWB, Bloeizone, 

natuurwandelen, Blue dancing, filmhuis)   

 

Werkgroepen:  

Nieuwbouw Aylvalân   

Herinrichting de Brink    

Vernieuwen fietspaden 

Nieuwbouw scholen/gymlokaal en aanleg nieuwe 

fietspaden (moeten nog opgestart dus aanmelden 

om mee te denken kan).  

 

Dorpswethouder 

Vanuit de gemeente is aangegeven dat de dorpen 

allen een eigen wethouder toegewezen krijgen om 

overzicht te houden over alles wat er gaande is in 

het dorp. De dorpswethouder voor Bakkeveen is 

Durk Durksz.  

 

We wensen u allen een fijne decembermaand toe.  

Namens Plaatselijk Belang, 

Nienke Okkema  
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Kerstvakantie 
 

De huisartsenpraktijk en apotheek zijn gesloten van  

 

maandag 2 januari  
 

t/m vrijdag 6 januari 2023 

 

 

Voor spoed kunt u tijdens werkdagen terecht bij: 

 

➢ Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik  

Meester Geertswei 15 

9241 GJ Wijnjewoude 

Tel: 0516-481250 

 

Houd rekening met uw medicatievoorraad; 

herhaalmedicatie voor 15 december 2022 bestellen. 

 

Voor meer informatie zie www.jehuisarts.nl 

 

Een prettige kerstvakantie toegewenst! 

 

Team Huisartsenpraktijk Bakkeveen 

http://www.jehuisarts.nl/
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Nieuw bij ons in 

het dorp  

 

Eise en Ciska 
 

 

Op de Mandewyk een stukje van de 

weg kom ik aan bij het huis van Eise 

en Ciska, waar ze sinds Februari dit 

jaar wonen. Ik word gastvrij 

ontvangen door beide. Hier wonen 

ze samen met hun tweeling dochter 

en zoon Yara en Liam.  

 

Waarom is het Bakkeveen 

geworden?  

Het zoekgebied waarin ze zochten 

was vrij breed. Ze wilden richting 

Gorredijk en omgeving. Bakkeveen 

vonden ze een centrale plek. Via hun 

makelaar kwamen ze bij dit huis uit. Het stond in 

de stille verkoop en is nooit op Funda geweest. 

Achteraf horen ze van verschillende mensen dat ze 

niet wisten dat het te koop was en dat die achteraf 

ook wel belang hadden gehad bij het huis. Het is 

vooral de plek waardoor Ciska en Eise verkocht 

waren. Bij de koop van het huis was 1 voorwaarde. 

Als je huis koopt krijg je de kat erbij. Inmiddels is 

de wat schichtige kat dikke vrienden met ze. Hij 

kruipt dan vaak ook lekker op schoot bij ze. 

 

 
Dochter Yara 

 

Eind februari zijn ze in hun nieuwe plekje 

getrokken. Het kon letterlijk niet onstuimiger 

beginnen. Ze namen hun intrek in het huis tijdens 

het weekend van de harde storm. Inmiddels is het 

huis voorzien van zonnepanelen en vloerisolatie in 

de woonkamer. De vloerisolatie bracht nogal wat 

hindernissen met zich mee. Doordat ze een stukje 

van de doorgaande weg wonen. De vrachtauto kon 

namelijk hun huis niet bereiken en de slang om het 

beton te storten was te kort. Gelukkig hadden ze 

een creatieve aannemer. De kraanbak werd gevuld 

en zo reed de aannemer steeds heen en weer over 

de ree naar hun huis toe. Ze pakken het huis 

beetje bij beetje aan zodat het nog wel leefbaar 

blijft. Ze krijgen bij het huis een stuk aan voor een 

woonkeuken en een slaapkamer. Tijdens dit 

gesprek zitten we bij de warme houtkachel in de 

woonkamer die ze druk aan het verbouwen zijn.  

 

Ze hebben elkaar ontmoet in het zwembad van 

Gorredijk. Inmiddels zijn ze alweer 31 jaar samen 

getrouwd. Samen hebben ze eerst 23 jaar in Joure 

gewoond. Vanwege het werk van Eise zijn werk bij 

de brandweer zijn ze daarna 10 jaar buiten de 

provincie geweest. Van Cappelle aan de IJssel tot 

aan Krimpen aan de Lek. Maar na zo’n lange tijd 

verlangde ze wel weer erg terug naar het noorden.  

 

Eise is 56 jaar en geboren in Gorredijk. Eise is 

clusterhoofd bij de brandweer in Friesland over de 

regio Haulerwijk, Oosterwolde, Appelscha en 

Heerenveen. Verder is Eise ook nog vrijwilliger bij 

de jeugd brandweer. Ciska is 54 jaar en geboren in 

Lippenhuizen. Ciska is werkzaam als 

apothekersassistente in het MCL in Leeuwarden. 

Ciska zit ook graag af en toe achter de 

naaimachine. Ze maakt dan kleding, omslagdoeken 

en andere leuke dingen. Vooral nu ze een 

kleindochter hebben komt dit goed van pas. 

Inmiddels vindt Ciska het ook heerlijk om te 

tuinieren. Gelukkig kan ze bij dit huis haar hart 

ophalen. Ze hebben samen 4 kinderen waarvan er 

2 thuis wonen. Hun andere dochter woont samen in 

Leeuwarden en is net moeder geworden. Hun 

andere zoon woont samen in Groningen. 
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Breng uw eigen schaal, vaas of pot 

mee naar onze winkel en wij maken 

hem prachtig op!  

Zo werken we samen aan een  
 

Duurzame Kerst! 

 bloematelier & woondecoratie 
 

Beleef de Kerst in onze winkel 

en kom gezellig langs … 
 

 

 Voortaan elke week een nieuwe weekaanbieding 

 en zoals gewoonlijk elke week een Weekendboeket! 

 

 Mantelzorgmunten  kunnen ook bij ons ingeleverd  

 worden. Tegen een mooi cadeautje of bloemwerkje 

 bijvoorbeeld. 

 

 En we hebben natuurlijk weer volop kerstboeketten, 

 kerststukken, kerstdecoraties, cadeautjes enzovoort,  

 in onze winkel! 

 Ze maken uw Kerst warm en sfeervol! 

  

Wij wensen u prettige feestdagen  

                        en 

 een goed en gezond Nieuwjaar! 

 
Tot nader bericht blijft de winkel in verband met de 

renovatie van de Brink, op maandag, dinsdag en 

woensdag gesloten. 

 

Voor bestellingen en gelegenheidswerk zijn we  

altijd bereikbaar via tel. 06 23 20 85 25 

 

U kunt ook via onze webwinkel bestellen.  

Bekijk het aanbod op www.dewylderoas.nl 
  

 De Wylde Roas, Weverswal 4, Bakkeveen. www.dewylderoas.nl/Facebook/Instagram 
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Zoon Liam 

 

De Friese taal is voor Eise en Ciska heel belangrijk. 

Zelfs toen ze nog in het westen woonden brachten 

ze hun kinderen de Friese taal bij. Ze vinden dit 

belangrijk omdat oudere mensen zich vaak beter 

verstaanbaar maken in het Fries. Alle kinderen 

spreken ook vloeiend Fries. 

 

Qua muziek is hun smaak heel erg breed dit gaat 

van Ramstein tot Glinnit. Ken je dat niet Glinnit zeg 

Eise eenigszins verbaasd. Nee bij Glinnit ging bij 

mij geen lichtje branden maar het blijkt Ierse 

volksmuziek. Na thuis even opgezocht te hebben 

op Youtube komt het mij toch wel bekend voor. Ze 

gaan ook vaak samen naar concerten toe. 

 

Hun favoriete vakantie is toch wel op de boot of 

stedentripjes. Ze zijn in het bezit van een eigen 

boot. Zeilen in het waddengebied is het ultieme 

vakantiegevoel voor ze. Toen de kinderen nog jong 

waren was Vlieland erg in trek. Dit omdat alles 

vlakbij was. Ciska en Eise zijn toch wel het meest 

fan van het waddeneiland Schiermonnikoog. Eise 

vond het toch wel ultiem geluk als de kinderen 

lekker bezig waren met alles wat groeit en bloeit 

op het wad. Zoals met z’n allen mosselen zoeken 

en genieten van de vogels die er rond vlogen. Ze 

zagen daar vogels die ze nog nooit vaker gezien 

hadden. Deze zochten ze dan op in de waddengids. 

Hij denkt dat ook mede daarom hun dochter 

bioloog geworden is. Maar ook zijn ze wel warm te 

maken voor een stedentripje. Lekker met de auto 

en fietsen achter op naar een weekendje weg.  

 

Het mooiste plekje voor Eise en Ciska zijn eigenlijk 

meerdere plekken. Het Mandefjild vinden ze 

prachtig. Maar ook op het terras bij de brink vinden 

ze een mooie plek van Bakkeveen. Ze vinden 

Bakkeveen een actief dorp met voorzieningen. Ze 

merken wel dat doordat ze de kinderen al wat 

ouder hebben ze niet heel veel contact hebben in 

het dorp. Als de kinderen wat jonger zijn kom je 

wel op school en heb je zo meer contact verteld 

Ciska. 

 

Door de Slûswachter weten ze al aardig wat er zich 

in het dorp allemaal afspeelt. Samen staan ze ook 

wel eens op de rommelmarkt. Ze vinden het ook 

erg mooi dat dat met het geld van de rommelmarkt 

zoveel goeie dingen worden gedaan voor het dorp.  

Verder vonden ze het concept van hoe de collecte 

gedaan wordt erg slim bedacht. Ze zijn lid 

geworden van 

de 

buurtvereniging 

en hebben ook 

al een buurt 

barbecue 

bijgewoond. 

 

Eise, Ciska, 

Yara & Liam 

veel 

woonplezier 

gewenst in 

Bakkeveen! 

 

Jantina  

Kiewiet-Pama  

Woning aan de Mandewyk 
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Uit de praktijk van de notaris 

 

 

 

Ouders opgelet: familiehypotheek 

opvolger van jubelton?   
 

Per 1-1-2023 wordt de schenkingsvrijstelling bij de 

aankoop van een woning, ook wel ‘jubelton’, flink 

verlaagd van € 106.671,= naar € 28.497,=. En in 

2024 is er helemaal geen jubelton meer. 

 

Als u dit jaar nog een gedeelte van de jubelton 

schenkt heeft uw kind nog tot 1-1-2025 de tijd om 

een woning te kopen. Naleving van de 

voorwaarden is wel belangrijk. Bent u van plan nog 

dit jaar te schenken vraag ons dan naar de 

precieze spelregels. 

 

Kunt u uw kinderen ook op een andere manier 

helpen na afschaffing van de jubelton? 

Ja, dat kan. Allereerst kunt u de jaarlijkse 

vrijgestelde schenkingen blijven doen. Tussen de 

18 en 40 jaar mag u zelfs eenmalig (2022) 

€ 27.231,= schenken.  

 

Familiehypotheek 

U kunt uw kind ook een bedrag lenen voor de 

aankoop van een woning. Dat moet dan wel op 

zakelijke condities. De rente die uw kind 

verschuldigd is moet min of meer gelijk zijn aan 

wat een bank zou hanteren.  

Als uw kind de lening annuïtair aflost is de rente 

aftrekbaar. U zou ieder jaar een stukje van de 

lening kunnen kwijtschelden. 

Bij u als ouders wordt de lening tot het box 3 

vermogen gerekend, waarover u een fictief 

rendement verschuldigd bent. Maar aan de andere 

kant krijgt u een rentevergoeding die hoger is dan 

de rente op spaartegoed. 

 

Notaris 

Het is verstandig om uw afspraken in een notariële 

akte vast te leggen. Bovendien kunt u dan een 

recht van hypotheek tot zekerheid in de akte 

regelen. 

Heeft u meer kinderen? Dan is het ook verstandig 

in uw testament een bepaling op te nemen hoe het 

met de lening gaat na uw overlijden. Mag de lening 

dan doorlopen of moet die worden afgelost of 

worden verrekend met een erfdeel? 

 

Overweegt u een familiehypotheek? Wij zijn u 

graag van dienst. 

 

 

 

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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Start Peuteropvang Bakkeveen 5 december 
 

Eindelijk is het dan zo ver: De peuters kunnen 

vanaf 5 december weer naar de 

peuteropvang.  

 

Bijna 30 aanmeldingen kwamen er binnen. Er 

wordt gestart met 24 kinderen die verdeeld over 

de maandag-, dinsdag-, woensdag- en 

donderdagmorgen kunnen spelen in en rondom de 

recreatieruimte van camping de Wâldsang, waar ’s 

middags de kinderen van de buitenschoolse 

opvang verblijven. 

 

De ochtendgroep van de peuters bestaat uit 

maximaal 16 kinderen. Er zijn twee pedagogisch 

medewerksters die de kinderen begeleiden: juf 

Griet en juf Tineke.  

Afgelopen maandag 21 november was er een open 

dag. Ouders konden een kijkje nemen in de ruimte 

en eventueel nog vragen stellen. Bijna alle ouders 

waren aanwezig.  

 

Op dit moment raken de groepen al aardig vol.  

 

Mocht u belangstelling hebben voor peuteropvang, 

dan kunt u contact opnemen met:  

 

Kinderopvang De Basis,  

tel: 0594-631266 (Mannie Cazemier) of  

mailen naar mail@kovdebasis.nl   

Binnenkort staat alle info op de site van 

www.kovdebasis.nl

  

  

mailto:mail@kovdebasis.nl
http://www.kovdebasis.nl/
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Bakkefeansterjûn 
Vrijdag 23 december  

20:00 uur in Dúndelle 
 

Pubquiz met 3 rondes over  

Bakkeveen, muziek en actualiteit. 

Tussen de rondes door worden er cheques uitgedeeld van de vlooienmarkt. 
Stel een team samen van 4 tot 6 personen, geef deze een mooie 

naam en meld je aan via quizbakkeveen@gmail.com 
Deelname is gratis.  

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de vlooienmarkt. 
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Enthousiaste Schoonmaakster (m/v) 

gezocht 
 

Kom jij ons team versterken ? 
 

Wie zijn wij? 

Frisian Motors gevestigd in Bakkeveen, is een kleinschalige 

assemblagefabriek in elektrisch aangedreven voertuigen. Wij zijn een 

jong en innovatief bedrijf. Kijk voor meer informatie over wat wij doen 

op www.frisianmotors.com 

 

Wie zoeken wij? 

➢ Schoonmaakhulp 4 tot 6 uur per week 

➢ Werkdagen/-tijden zijn in overleg 

➢ Schoonmaak van kantoor, kantine, sanitair 

 

Nieuwsgierig ? 

Neem contact met ons op t.a.v. Irma Visser irma@frisianmotors.com of 06 – 86 88 91 60 

  

http://www.frisianmotors.com/
mailto:irma@frisianmotors.com
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Nijs fan toanielselskip Nij Bigjin 
 

It wiene drege tiden en wy hawwe dy mist en 

wa wit jo ús ek, mar dat sil feroarje. 

 

Wy binne wer begûn mei de repetysjes en 

spylje kommende winter 2 ienakters op ús 

fertroude lokaasje. It wie foar de spilers 

dreech om in hiele winterperioade tiid te 

meitsjen om te repetearjen, dêrom foel de 

kar op de folgjende ienakters. 

 

Flinters 

De relaasje fan Geartsje en Anne rint de lêste 

jierren stroef. Geartsje idealisearret it ferline. 

Anne is bang Geartsje te ferliezen. Wer driuwt 

dit hinne.  

Mei in moaie rol fan it popkoar 

 

Alles is Oars 

It ferhaal spilet op it ûnbewenne eilân 

Rottumereach. De frou wurdt hoe langer hoe 

senuweftiger en de man begrypt der neat fan. 

Hoe dit einiget. Wa sil it sizze. 

De plande utfieringen binne: 

➢ 27 en 28 jannewaris,  

➢ 1 febrewaris (om 14.00 oere) en  

➢ 3 en 4 febrewaris 2023  

Yn Dundelle. oanfang 20.00 oere.  

 

Berocht fan de ponghalder 

Heal desimber sammelje wy it donateurs en 

lidmaatskipsjild wer op fia automatyske 

incasso. 

 

Wy hoopje jim wer te sjen by ien fan ús 

optredens. Wy hâlde jim op 'e hichte oer de 

fierdere ûntwikkelingen fan repetysjes en 

foarferkeap fan kaarten. 

 

It bestjoer 
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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 nog aanwezig om u 

te helpen: 

 

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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Sport- en dansschool SDM geeft danslessen in Bakkeveen! 

Het nieuwe sportseizoen is sinds september alweer 

in volle gang bij SDM. Naast het feit dat zij haar 

lessen voortzet op de locaties: Marum, Buitenpost, 

Grijpskerk, Leek, Surhuisterveen, De Wilp en 

Zevenhuizen, heeft ze dit seizoen ook weer haar 

aanbod uitgebreid met danslessen in 

Bakkeveen.  

Terug van weggeweest. 

 

Wanneer en voor wie?  

 

Maandag  

16.00-  16.45  5 t/m 8 jarigen  

16.45 - 17.30  9 t/m 12 jarigen  
 

De lessen worden gegeven door dansdocent 

Simona in de gymzaal in Bakkeveen (Mjûmster 

Wei 12A). Tijdens schoolvakanties zijn er géén 

lessen. 

 

Wat is streetdance/hiphop? 
Streetdance/Hiphop is een populaire energieke 

dansvorm op hedendaagse muziek dat bestaat uit 

verschillende interpretaties vanuit diverse 

dansstijlen. In de choreografieën vind je 

verschillende elementen terug. 

 

 
 

Past de lesdag je niet of wil je een ander stijl 

uitproberen? Van harte welkom op één van onze 

andere leslocaties. In MijnSDM zie je een 

totaaloverzicht van de lessen waar je je voor kunt 

aanmelden (wordt getoond op geboortedatum). 

 

Gratis proefles uitproberen?  

Maak een account aan op:  

s-d-m.nl/gratis-proefles 

 

Voor een overzicht van alle lessen, locaties, 

tarieven én andere informatie: www.s-d-m.nl 

Bij vragen mail gerust: info@s-d-m.nl  

https://s-d-m.nl/gratis-proefles/
https://s-d-m.nl/gratis-proefles/
http://www.s-d-m.nl/
mailto:info@s-d-m.nl
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Internationale dag voor de Rechten van de Mens 
 

Zaterdag 10 december 2022 

 

Schrijfmarathon Amnesty International 
      

Wereldwijd worden er deze dag Schrijfmarathons georganiseerd.  
 

Dan kruipen honderdduizenden mensen uit alle 

hoeken van de wereld in de 

pen om te schrijven naar 

presidenten, ministers en 

koningen. Ze vragen om 

gerechtigheid voor mensen 

die gediscrimineerd worden 

om wie ze zijn, die 

vastzitten om hun mening, 

die gefolterd worden om 

wat ze geloven.  

 

Die stapels brieven zijn van 

enorme waarde. Mensen 

voelen zich gesteund. 

Onrecht stopt. Gevangenen 

komen vrij.  

 

Joùw brief kan een bijdrage leveren tot veranderen 

van een leven. 

 

Werkgroep ‘Amnesty International Ureterp e.o.’ 

doet ook mee met deze schrijfmarathon.  

 

Licia Hornstra, Annie Oppedijk, Hendrik Jan 

Haanstra, Tineke Luinenburg 

 

Schrijf met ons mee in Bakkeveen !  

 

Wanneer: Zaterdag 10 december tussen 

10.00-16.00 uur is er gelegenheid om een 

brief/brieven te schrijven. (De koffie staat 

klaar) 

Locatie: Dúnhoeke, Mjûmsterwei 16 

Bakkeveen (naast mfc Dúndelle) 
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Ook dit jaar gaan wij weer ZELF oliebollen bakken en verkopen. 
 

Wij hebben besloten om op 30 december WEER huis-aan-huis te gaan venten.  

 

In het buitengebied vanaf 10:00 uur en in het dorp Bakkeveen vanaf 17:00 uur.  
 

Bestellingen en betalingen via 

www.oliebollenbakkeveen.nl 
 

Uiterste besteldatum donderdag 29 december tot 24:00 uur  
 

Vrijdag 30 december wordt uw online bestelling thuisbezorgd. (binnen een straal van 5 km vanuit 

Bakkeveen)    

 

Onze verkoopwagen staat ook dit jaar weer 3 dagen op het parkeerterrein van POIESZ 

 

Openingstijden verkoopwagen: 

 

                            Donderdag 29 december: van   10.00 uur  tot  18.00 uur. 

                            Vrijdag 30 december: van   10.00 uur  tot  18.00 uur.  

                            Zaterdag 31 december: van   10.00 uur  tot  14.00 uur.           

 

Verkoopprijzen 2022: 
 

Oliebollen:   10 stuks voor € 10,-- 

Oliebollen met krenten:  10 stuks voor € 10,-- 

Appelbeignets:    4 stuks voor € 6,-- 

Appelbeignets:       per stuk voor € 1,50 
 

 

V.v. Bakkeveen wenst u alvast hele fijne feestdagen. 

http://www.oliebollenbakkeveen.nl/
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Kerstpuzzels 
 

Hallo kerstpuzzelaars, 

 

Dit jaar willen we graag voor iedereen weer wat 

puzzelvreugde brengen in de decembermaand. 

Daarom hebben we verschillende puzzels waar u 

aan mee kunt doen. 

  

1) Voor de kinderen is er een kleurplaat pag 20, 

hiervoor, om in te kleuren.  

 

2) Voor de binnen puzzelaars is er een 

kruiswoordpuzzel in deze Slûswachter te vinden 

(pag 23). Dezelfde puzzel zal ook op 

bakkeveen.nl komen te staan. Alle antwoorden 

zijn het afgelopen jaar voorbij gekomen in de 

Slûswachter of op bakkeveen.nl. 

 

3) Dit jaar hebben we een kleine fotopuzzel. Er 

zullen via de Instagrampagina 

kerstpuzzelbakkeveen en bakkeveen.nl  10 

foto's met bijbehorende vragen worden 

gedeeld.  

 

4) Voor de buiten puzzelaars hebben we dit jaar 

een nieuwe puzzel. Deze kan ook overdag 

gedaan worden. Er worden op verschillende 

plekken kerstballen opgehangen of neergelegd. 

In elke kerstbal is een letter(s) en een 

aanwijzing voor de volgende bal te vinden. Alle 

letters samen leveren een zin op.  

In de bal is een groene en rode kant te zien. Op 

de groene kant is de letter(s) te zien. 

De rode kant is de aanwijzing voor de volgende 

bal te lezen. Door de aanwijzing op te volgen is 

de volgende bal dus te vinden.  

Van 17 december t/m 30 december 

hangen/liggen de ballen verspreid door het 

dorp.  

Er zijn in totaal 17 ballen te vinden.  

Let op: de ballen laten hangen, zodat 

iedereen op eigen moment kan puzzelen.  De 

zin is in de vakjes hieronder in te vullen:  

 

De aanwijzing voor de eerste bal is:  

Aan het begin van de bebouwde kom van 

Bakkeveen ligt bal nummer één 

 

Kortom heel wat te puzzelen. We hebben daarbij 

ook weer leuke prijzen te vergeven die we verloten 

onder de goede inzendingen. Voor degene die alle 

puzzels goed inleveren hebben we nog een 

hoofdprijs te vergeven. Onder de goede 

inzendingen van puzzel 2, 3 en 4 samen wordt een 

ballonvaart verloot! Dat maakt het puzzelen 

misschien nog extra leuk!  

 

Inleveren van de puzzels kan tot 31 december via 

het mailadres 

kerstpuzzelbakkeveen@gmail.com of in de 

brievenbus die staat bij kapsalon Greatz Hair 

(tijdens openingstijden). 

 

We wensen iedereen heel veel puzzel plezier en 

hopen op veel reacties!  

 

Groeten van de kerstpuzzelmakers M, A en N 

                          



22 

  



23 

Kruiswoordpuzzel 2022 
Alle antwoorden zijn het afgelopen jaar voorbij gekomen in de Sluswachter of op Bakkeveen.nl. De zwarte 

vakjes zijn ‘spaties’. De oplossing krijg je door het onderste balkje “oplossing” in te vullen. 
Horizontaal  1 Foppe de Haan   4 Aantal vlooienmarkten in 2022   6 Brandweer rukt uit voor brandende  

9 Activiteit Waldsang    12 Charmecamping Nederland   15 Renovatie  18 Het weer in februari   

20 Friese rijders  21 Koningsdag   22 Rode affiches  

 

Verticaal   1 Dorpsfeest Bakkeveen   2 Bloeizone   3 De laatste eer   5 Muziek op donderdagavond    

7 Jaarwisseling   8 De Brink   10 Bosmanege   11 Meerdaags evenement   13 Opvang vluchtelingen 

Bakkeveen   14 Gezellig eten  16 Jeugdtheater   17 Hier koop je vlees van eigen erf  19 Avondje uit   

a 

b 

c 

d 

e 

f 

i 

g 

h 

j 

 a  b  c    d  e   f   g   h  c    i   b   h  j   d  f 
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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 
 
Afgelopen week is gepraat met de gemeente over 

het gebruik van Dúnhoeke door de Oanrin. 

Afspraak was dat Dúnhoeke 23 december weer 

helemaal ter beschikking zou staan van het Sociaal 

Cultureel werk; nu gebruikt De Oanrin de zaal tot 

ca 14:30 uur. De gemeente heeft ons verzocht wat 

langer gebruik te mogen maken van onze mooie 

ruimte, omdat de bouw van de noodlokalen in 

januari teveel overlast zou geven. De gemeente 

heeft uitgelegd hoe het komt dat de eerdere 

afspraak niet kan worden nagekomen.  

 

Ons is uitdrukkelijk verzekerd dat Dúnhoeke per 1 

maart weer ter beschikking staat van SCW. Vanaf 

die datum kunnen groepen ook ’s ochtends en 

begin van de middag weer onbeperkt gebruik 

maken van Dúnhoeke. We hebben gemerkt dat 

verschillende organisaties zijn uitgeweken naar 

andere locaties. We hopen hen allemaal weer terug 

te zien in maart. 

 

Alle activiteiten gaan intussen gewoon door. Maar 

er is ook een nieuwe activiteit in aantocht.   

Misschien heeft u het wel gezien, op 

maandagmiddag staat er een caravan bij Dúnhoeke 

waar een aantal jonge Bakkeveensters, begeleid 

door Cliff van Code Hans een paar heel gezellige 

uurtjes heeft. Omdat Dúnhoeke niet ter 

beschikking stond is voor deze creatieve oplossing 

gekozen. Dit is allemaal te danken aan een groepje 

ouders die met veel geduld dit voor elkaar hebben 

gekregen. 

 

Stien, Charma, Jelly en Laura zijn initiatiefnemers 

en ze hebben nog meer plannen. Dankzij de 

subsidie die de Bloeizone heeft aangevraagd kan er 

gewerkt worden aan de ontwikkeling van een   

Sport/spelweek voor Bakkeveenster kinderen in 

de zomervakantie. De eerste vergadering is 

geweest en er zijn al enkele besluiten genomen: 

De doelgroep zijn kinderen van groep 3 t/m 8 van 

de basisschool. Misschien wordt dit nog wat 

uitgebreid. De eerste of de laatste week van de 

vakantie worden momenteel als mogelijkheid 

genoemd. Hulp zal worden gevraagd aan Code 

Hans die al ervaring heeft op andere plekken. Voor 

de sportverenigingen wordt alle mogelijkheid 

geboden om clinics te organiseren. Ook komt er 

aandacht voor koken etc. Alles staat nog open.  

Verenigingen die nu al zeggen, wat leuk, we doen 

mee, kunnen kontakt opnemen met Stien via het 

mailadres. Ook ouders of jongeren die mee willen 

werken kunnen meedenken en mee ontwikkelen, 

bloeizonekids@gmail.com 

 

Wandelen 

Iedere dinsdag om 9.30 uur staan de begeleiders 

klaar bij Dúndelle. Het is altijd gezellig en gaat ook 

altijd door. Loopt u wat langzamer? Dan wordt daar 

rekening mee gehouden! 

 

Filmhuis 

Alweer twee films afgelopen maand met een 

prachtig bezoekersaantal. Komende maand wordt 

op 9 december de maandfilm gedraaid. Mensen die 

op de mailinglist staan krijgen altijd een 

uitnodiging. Wilt u ook een keertje een film 

bezoeken? Zoek contact met Sybrand via 

filmhuisBakkeveen@gmail.com 

 

Dorpstuin 

Als u dit leest wordt er waarschijnlijk een 

bollenmand gemaakt. Naar het voorbeeld van Groei 

en Bloei heeft de dorpstuin een aanbod gedaan aan 

alle Bakkeveensters om op vrijdag 9 december om 

15.00 uur een bollenmand te vullen op Weverswal 

38. Er hebben zich al veel Bakkeveensters 

aangemeld, dat wordt een bloemrijk voorjaar bij de 

deuren van Bakkeveen. Als het slaagt wordt dit een 

jaarlijks evenement. 

 

Fittesten 

U kunt zich alweer opgeven voor de fittesten via de 

website: www.bakkeveen.nl/bloeizone. Naast 

het weekend in januari zouden er ook het weekend 

van 10/11 maart testen zijn, maar besloten is 

alleen de zaterdag te benutten. Hierdoor worden de 

kosten van de huur beperkt.  

 

Een aantal van u heeft deelgenomen aan het 

onderzoek van Anouk Willems naar de invloed van 

voeding op gezondheid en welbevinden. Er is in het  

mailto:filmhuisBakkeveen@gmail.com
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promotieonderzoek een apart hoofdstuk gewijd aan 

Bakkeveen. Binnenkort zullen we hier een aantal 

zaken uit publiceren. De resultaten zijn bijzonder! 

 

Kookproject 

Het kookproject, waarvoor ook subsidie is 

verleend, wordt momenteel ontwikkeld in 

samenwerking met de plaatselijke horeca. 

Bedoeling is lezingen te organiseren en voor 

verschillende doelgroepen kookactiviteiten te 

ontwikkelen. We zijn benieuwd wat er aangeboden 

gaat worden. 

 

Buurtleefstijlprogramma 

In samenwerking met diëtiste Jennifer Plein wordt 

een programma ontwikkeld om in een kleine groep 

aan de leefstijl te werken. Met een intensief 

programma wordt geprobeerd een ander leef- en 

eetgedrag te ontwikkelen, passend bij de personen 

die er aan deelnemen. Het is een pilot waar 

subsidie voor is gekregen van de Van Teyens 

Fundatie. De groep is inmiddels geworven en gaat 

spoedig aan de slag! 

 

Huiskamer 

Het succes van de huiskamer is overweldigend. 

Maximaal kunnen 40 inwoners deelnemen aan de 

gezellige driegangen maaltijd in de huiskamer van 

De Mande. Op 14 december wordt een traditioneel 

kerstmenu op tafel gezet en wordt het nog 

gezelliger gemaakt dan anders! 

Kontakten met andere bloeizones 

In het kader van de regiodeal bloeizones zuid oost 

Friesland, was er een bijeenkomst in Bakkeveen 

met vijf van de zes bloeizones die subsidie hebben 

gekregen. Voor de activiteiten van Bakkeveen is 

heel veel belangstelling. Bijzonder blijft dat hier 

zoveel groepjes de kar trekken van de 

verschillende onderdelen, denk aan de huiskamer 

en aan het filmhuis etc.  Ook wij hoorden leuke 

dingen van andere bloeizones. Bijv. in Appelscha 

hebben ze een Breek de week lunch, kopje soep en 

twee broodjes voor een mooie prijs en daaraan 

gekoppeld naar wens andere activiteiten. De 

uitwisseling gaat door en inspireert iedere groep. 

Onze fittesten gaan de “grens” over. In Appelscha 

draaien ze al en binnenkort gaat ook Aldeborn ze 

aanbieden.  

 

We zijn ook benaderd door de Stendenhogeschool 

met de vraag of we interesse hebben in digitale 

gezondsheidsvaardigheden in het kader van de 

bloeizone. We gaan dit onderzoeken. 

 

Mocht iemand belangstelling hebben voor een van 

deze onderwerpen of activiteiten? Ideeën zijn 

welkom, meepraten kan altijd en vrijwilligers zijn 

helemaal welkom! 

 

We wensen iedereen fijne feestdagen in goede 

gezondheid en harmonie. 

 

Bloeizone Bakkeveen, bloeizone@bakkeveen.nl      

www.bakkeveen.nl/bloeizone 

 

Namens de regiegroep, Emy Hoogenboom

 

 

Walking football gaat door in Bakkeveen! 
 

Hierbij nog even de regels voor als je een keertje 

mee wilt doen: 

 

• Je mag niet hardlopen 

• Lichamelijk contact is verboden 

• Er mogen geen slidings worden gemaakt 

• De bal mag niet boven de heup uitkomen 

• Er wordt gespeeld op een klein veldje 

• Er wordt gespeeld 5x5 of 6x6 

• Leeftijd 60+. 

 

Donderdagmiddag 24 november om 15:00 uur 

Donderdagmiddag 15 december om 15:00 uur 

Locatie: Voetbalveld van vv Bakkeveen. 

 

Inlichtingen: Jacob van der Weij - 06 222 88 719

  

mailto:bloeizone@bakkeveen.nl
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Met elkaar zingen is leuk en gezellig 
 

      

Op dinsdag 24 januari van 14.00 tot 15.30 uur is het weer zo ver. 

“SJONG” in “Het Ankerplak”. 
 

Dus helaas niet in december. Na 24 januari is 

er ook Sjong op dinsdag 21 februari. 

 

Onder leiding van Tjitte Muizelaar (zang met 

gitaar) uit Bolsward worden er bekende, 

populaire liedjes gezongen.  

 

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 denken dat dit niks voor 

hen is….  

 

Bauke Jeninga (06 30923333) en  

Petra de Jong (06 52677778) 
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HOERA!!!!!! 

WOENSDAG 14 DECEMBER weer 

lekker eten in “De Huiskamer” 

 
En wat wordt er deze keer opgediend? 

 

Een feestelijk Kerstdiner: 

• Rollade in saus met gebakken krieltjes en 

groente. 

• Voorgerecht is een lekker soepje. 

• Nagerecht wordt een echte 

Kerstverrassing. 

• Uiteraard is er gratis koffie of thee na de 

maaltijd. 

 

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, per 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. 

 

Er is deze keer veel belangstelling, dus  

snel opgeven bij: 

• Tet de Boer, 06 15280624, 

 boerhoog@hetnet.nl 

• Petra de Jong, 06 52677778, 

dejongpeetje@gmail.com 

• 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:roelofhoekstra@home.nl
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Speel-o-theek “De Speelbak” 

Gratis 
          

 

 

 

 

 

 

Voorzitter:  Femke Veenstra        Penningmeester: Ingrid Arends 

         Secretaris:  Yvette Roffel             Lid: Tasja Dijkstra 

                      Openingstijden van 15.15 t/m 17.15 uur 
 

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: woensdagmiddag 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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 Schaakclub Bakkeveen en omstreken 
 

Het schaakseizoen van schaakclub Bakkeveen is 

alweer een paar maanden bezig. Op dit moment 

zijn er 22 actieve leden die elke woensdagavond in 

verenigingsgebouw de Driehoek in Wijnjewoude 

een levendige interne competitie spelen. De 

opkomst is elke week bijzonder hoog en er worden 

spannende partijen gespeeld in een uiterst 

ontspannen sfeer.  

 

De interne mens wordt zeer goed verzorgd door de 

service van Ympe de uitbater die zo nu en dan met 

kaas en worst de schakers verrast. Heeft u ook 

interesse om eens te komen kijken en/of schaken?  

Schroom niet en kom eens langs op de 

woensdagavond want …  

“schaken doet iets met je” ! 
 

De schaakclub Bakkeveen doet zijn naam in zekere 

zin tekort want de leden komen niet alleen uit 

Bakkeveen maar uit de hele regio, van Appelscha 

tot Ureterp. SC Bakkeveen doet ook met drie 

teams mee in de reguliere- en bekercompetitie van 

de Friese Schaakbond en inmiddels zijn daar door 

alle teams al 3 rondes gespeeld. Deze 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! Tot nu 

is het meest tot de verbeelding sprekende succes 

dit seizoen de overwinning van het Bekerteam 

tegen het veel hoger geklasseerde team van de 

Rode Loper uit Leeuwarden.  

 

In de reguliere competitie van de FSB speelt elk 

Bakkeveens team spannende wedstrijden tot nu 

toe maar zijn de resultaten niet heel positief 

uitgevallen. Handhaving in de verschillende 

klassen waarin we spelen is dit seizoen de 

doelstelling. 

 

Vanaf 2 november is 

de schaakclub ook 

begonnen met het 

“Open Rapid 

Kampioenschap” 

van Bakkeveen en 

omstreken. Aan de eerste ronde deden maar liefst 

22 spelers mee waarvan 3 niet-leden. Dit 

kampioenschap wordt een keer per maand 

gespeeld van november tot en met maart op de 

woensdagavond. Er worden drie korte partijen 

gespeeld op een avond. Deelname is open voor 

iedereen, aan niet-leden wordt een kleine bijdrage 

gevraagd van € 5 per avond.  

 

De volgende ronde is op 

woensdagavond 14 

december, instromen 

vanaf dan is nog 

mogelijk.  

 

Dus meldt u zich 

snel aan!  
 

Kijk op 

www.schaakclub-

bakkeveen.nl  

voor meer informatie of 

stuur een mailtje naar:   

 

info@schaakclub-

bakkeveen.nl 

 

Ranglijst competitie bijgewerkt t/m ronde 11 

Nr Naam Punten  Nr Naam Punten 

1 Jasper  Zijlstra  346,50  12 Jelle Bergsma 183,00 

2 Ben de Vries 334,33  13 Tjerk van der Woude 182,33 

3 Wiebe Hoekstra 326,67  14 Wim van Dijk  172,83 

4 Robin Baines  314,50  15 Frederik Vogelzang 168,00 

5 Gerrit Meppelink  278,00  16 Freek Leistra 157,00 

6 Jaap Weidema 274,00  17 Harm Blumers 150,00 

7 Anne van Streun 245,33  18 Jens de Roos 129,50 

8 MP van der Meer 223,00  19 Sebe Steenhuis 129,00 

9 Rienk van Dijk  213,00  20 Simke Terpstra  120,33 

10 Bauke Hoogstra  196,00  21 Fons Joormann 113,33 

11 Jack Zeilstra 187,50  22 Mon Bonte 86,67 
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Filmhuis Bakkeveen 
 

Vrijdagavond 9 dec:  Capharnaüm 
 

Inhoud film: Zain slijt zijn dagen in de straten van 

de Libanese hoofdstad Beiroet.  

Als oudste kind van het gezin moet hij helpen zijn 

familie te onderhouden.  

Wanneer zijn zusje wordt uitgehuwelijkt aan de 

eigenaar van de buurtwinkel, besluit Zain weg te 

lopen van huis.  

Dit leidt tot een ongelooflijke roadtrip, met nieuwe 

vriendschappen en allesbeslissende keuzes. 

 

CAPHARNAÜM is genomineerd voor een Golden 

Globe Beste Buitenlandse Film en daarnaast 

winnaar van de 

Jury Prijs op het 

Filmfestival van Cannes, waar de film in première 

ging.  

 

Sindsdien is de film door het publiek omarmd en 

won vele publieksprijzen op internationale festivals. 

Publiekswaardering ‘Filmhuis Sneek’ : 9,5 !! 

 

Aanvang: 20.00 uur 

Toegang: €7 incl. kop koffie/thee. Vrienden € 5 

Aanmelden via: filmhuisbakkeveen@gmail.com 

 

 

Muziek bij de Buren 

zondag 12 februari 
 

Na enkele oproepen in Slûswachter en site hebben 

we voor dit muziekfestival 5 mooie huiskamer 

locaties uitgezocht in Bakkeveen en ook de 

artiesten waren snel gevonden. Van alles zit er bij 

qua muziek genre: Musicalliedjes, Bob Dylan 

Songs, Dixieland, Klassiek en relaxte poprock. Voor 

ieder wat wils dus. 

 

Wanneer gaat e.e.a. plaatsvinden?  

Schrijf maar op: zondagmiddag 12 februari 

2023. We starten om 13.30 uur en het laatste 

optreden is om 16.00 afgelopen. 

 

Daarna voor artiesten, gastadressen en publiek een 

gezellige gezamenlijke afsluiting in De Brink.  

 

Nog even gezellig 

napraten en misschien 

wordt er ook nog wel 

even opgetreden. Net 

als vorig jaar was Chris 

direct enthousiast. 

 

In de volgende editie van de Slûswachter meer 

over de exacte locaties en Muzikanten.  

Je hoort meer van ons. 

 

Namens commissie ‘Muziek bij de Buren’, 

Sybrand Bosma 

  

mailto:filmhuisbakkeveen@gmail.com
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Tuinvereniging “De Twakamp” 
 

Wij, als bestuur van tuinvereniging de Twakamp, 

starten het nieuwe jaar met natuur- en 

diervriendelijk vuurwerk zoals bijvoorbeeld met de 

fakkel lelie, die op deze afbeelding is te zien. 

 

In het seizoen 2023 kunnen wij weer een aantal 

nieuwe tuinders begroeten. Het lijkt erop dat ook 

dit jaar weer alle percelen verhuurd zijn. Mooi om 

te zien dat er zoveel belangstelling is voor zelf je 

groente, fruit en snijbloemen te kweken. Geen 

opslag in koelhuizen, geen transportkosten, maar 

op een mooie plek aan de bosrand actief buiten 

aan het werk voor verse producten. 

 

Dit jaar heeft onze jaarlijkse “ùtfanhuzje” van je 

kerstboom de nodige aandacht van omrop Fryslân 

gekregen. Resultaat was, dat er in januari vanuit 

de hele provincie kerstbomen gebracht werden om 

te overzomeren. 

 

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om tegen 

een kleine vergoeding van 5 euro je kerstboom 

een tweede leven te geven.  

 

Zaterdag 7 januari 2023 van 10.00 

tot 11.00 uur zijn wij aanwezig om 

de boom in ontvangst te nemen en te 

helpen bij het planten in onze 

volkstuin.  
Andere tijdstippen in overleg met het bestuur. 

De boom kan in december weer opgehaald 

worden. 

 

Let op: Bomen doen het goed in Bakkeveen, maar 

met name door de droge zomer hebben de 

kerstbomen met heel weinig wortels het niet 

gered. 

 

Als bestuur wensen wij jullie prettige feestdagen 

en natuurlijk een gezond nieuwjaar. 
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Nieuwe natuur en klein wonen in Bakkeveen 
 

Er zijn woningen nodig, ook in 

Bakkeveen. Tegelijk hebben we hier 

prachtige, kwetsbare natuur waar we 

goed op moeten passen. Twee 

uitdagingen die niet samen lijken te 

gaan. Of toch wel?   
 

Wat als je juist ruimte maakt voor méér natuur… 

en woningen plaatst die géén negatieve impact 

hebben? 

 

Wij maakten een plan: ‘Nieuwe natuur en klein 

wonen in Bakkeveen’. 

 

In het kort: op een kaal stuk grond (bijvoorbeeld 

grasland) brengen we natuur terug door diverse 

soorten bomen en struiken aan te planten. 

Grotendeels eetbare soorten, waardoor een 

voedselbos ontstaat. Daartussen worden kleine 

woningen, Tiny Houses, geplaatst; duurzaam en 

milieuvriendelijk gebouwd. De huisjes zijn zoveel 

mogelijk zelfvoorzienend: er worden geen nieuwe 

nutsvoorzieningen aangelegd. 

  

Wat levert dat op: 

➢ een gevarieerd landschap met een grote 

biodiversiteit 

➢ kleinschalig wonen voor jong en oud 

➢ gezonde, lokaal geproduceerde voeding 

➢ een mooie plek met een sociale functie: 

grotendeels openbaar toegankelijk 

➢ door de woonfunctie directe verdiensten voor 

de grondeigenaar én voor inrichting van het 

landschap 

 

Er ligt nu een projectplan met een basisontwerp. 

Uitgangspunt is te starten met ongeveer een 

hectare grond en 8 huisjes, voor een goede balans 

tussen wonen en natuur. Dit wordt verder 

uitgewerkt wanneer de locatie bekend is. 

  

Na diverse gesprekken is de gemeente Opsterland 

positief: dit project biedt kansen, gezien alle 

uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en 

wonen. We hebben dan ook groen licht om met 

een concreet voorstel mét een locatie te komen.  

Wij doen daarom hierbij een oproep: 

Heb je grond beschikbaar dichtbij 

Bakkeveen en heb je interesse? Neem 

contact met ons op voor een gesprek 

over het plan, de uitgangspunten en de 

mogelijkheden. 
 

Janny Zandberg en Inger van der Wal 

 

Mail naar  

dewylderoas@gmail.com of 

ingervanderwal@outlook.com 

  

mailto:ingervanderwal@outlook.com
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Resultaten Collecteweek  
 

De collecteweek zit er weer op en het resultaat is 

bekend. 

Wij willen jullie als inwoners van Bakkeveen 

bedanken voor de giften die zijn gedaan aan de 

deelnemende Goede Doelen en fondsen van de 

gezamenlijke collecteweek. 

 

De reacties waren ook dit jaar weer positief en de 

QR-code heeft ervoor gezorgd dat er meer dan 60 

% van de donaties via de bank is betaald. 

Dat is zeker een positieve ontwikkeling. 

 

Het netto- resultaat van onze 

gezamenlijke collecteweek in 2022 is  

€ 12.168,30  
 

Wij mogen er allemaal trots op zijn dat de 

gezamenlijk collecteweek een succes is in 

Bakkeveen. 

De collectanten hebben inmiddels een lekkernij 

ontvangen om nog even na te genieten van alle 

inspanningen die gedaan zijn om dit 

mooie resultaat te behalen. 

In de tabel de verdeling per 

deelnemend goede doel of fonds over 

de afgelopen 3 jaar.

  

Mochten er nog vragen en of 

opmerkingen zijn dan horen wij die 

graag zodat wij de collecteweek 

actueel kunnen houden. 

 

De volgende collecteweek 

organiseren wij op 15 t/m 21 

oktober 2023, zet deze datum 

alvast in de agenda 

 

Bedankt Bakkeveen namens alle 

deelnemende Goede Doelen en 

fondsen. 

 

Het bestuur van de Stichting 

Collecteweek Bakkeveen 

Emmy Wiltjer, Eppie Pera,  

Geert Louwes 

  

Fonds 2020 2021 2022 

Hersenstichting  824,14 970,52  1.122,30 

Amnesty International  489,60 571,25  516,76 

Reuma Nederland  729,18 814,59  834,73 

Hartstichting  1.022,87 998,39  1.002,61 

Kinderhulp  530,30 514,55  606,50 

Longfonds  721,78 704,97  733,88 

Epilepsie  408,20 507,94  518,69 

Nationaal MS fonds   685,60  742,09 

KWF  1.309,62 1.361,75  1.422,36 

Pr Beatrix spierfonds  478,97 582,12  747,39 

Rode kruis  450,29 565,11  616,15 

Nierstichting  770,80 743,24  776,34 

Brandwonden stichting  459,54 522,11  553,91 

Alzheimer Nederland  861,92 911,93  1.112,36 

Leger des Heils  552,23 703,08  862,23 

Totaal  9.609,44 11.157,15  12.168,30 

Bedragen in euro’s    
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Geld voor sport en bewegen ! 
 

Heb je niet de financiële ruimte om te kunnen 

sporten of voor een culturele hobby? Het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur en het 

Volwassenenfonds Sport & en Cultuur helpen! 

 

Het Jeugdfonds en het Volwassenenfonds betalen 

de contributie en jij gaat aan de slag met een 

activiteit naar keuze. Eventueel is er ook budget 

beschikbaar voor het aanschaffen van materiaal of 

sportkleding.  

 

Binnen Beweegteam 

Opsterland is Geerte Kwant 

actief als intermediair.  

 

Wil je meer informatie of 

ontdekken of je in aanmerking 

komt voor ondersteuning 

vanuit het Jeugdfonds of het 

Volwassenenfonds?  

 

Meld je dan vandaag nog bij 

Geerte.  

Dat kan via 

geerte@sportfryslan.nl  

of 06 – 57 040 151.  

Sport en Cultuur, voor iedereen! 
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Buiten sporten, op je eigen niveau 

en dat in Bakkeveen ! 
 

Elke dinsdagavond en vrijdagochtend geeft 

instructrice Pietsje buiten Bootcamp/Outdoor 

Fitness aan mannen en vrouwen van alle leeftijden 

uit Bakkeveen en omgeving.  

Deze lessen zijn altijd buiten. Er wordt op niveaus 

getraind aan conditie en spierversterking.  Een 

vast onderdeel is een stukje hardlopen of 

wandelen, grondoefeningen en oefeningen met 

gewichten. 

 

Zo train je jouw hele lichaam. Doordat Pietsje 

oefeningen op niveau aanbiedt is het geschikt voor 

jong en oud. En gezelligheid hoort er ook zeker bij! 

Volgens de huidige groep zijn de lessen altijd zeer 

afwisselend en uitdagend. 

 

Wall Ball? Battle Rope? Burpees? Termen en 

oefeningen die menigeen nog niet kende voor dat 

ze begonnen met Outdoor Fitness of wandel extra 

Fit 😊 

 

Wil je ook een gratis proeftraining of 

meer informatie? 
Mail dan naar info@outdoorbakkeveen.nl of bel 06-

49893506 

Dinsdagavond 19.00-20.00 uur 

Vrijdagochtend 9.00-10.00 uur 

 

Sportieve groet, 

Pietsje & Greetje 

 

Pietentraining bij Survival Bakkeveen  
 

Maandag 28 november was het weer zover. De 

jaarlijkse pietentraining voor alle jeugdleden. 

Ruim 25 jeugdleden kwamen deze middag 

meedoen. 

In 6 groepjes ging de jeugd een pietentraining 

doen: pepernoten zagen, pakjes in schoorsteen 

gooien, balanceren over de dakgoot, er kwam van 

alles voorbij. 

Halverwege werden ze verrast met warme 

chocolademelk, waarna ze weer enthousiast verder 

gingen naar de volgende onderdelen. Als afsluiting 

kregen ze allemaal een chocoladeletter mee. 

 

Deze extra lange en gezellige training was weer 

zeer geslaagd. (foto’s zie bakkeveen.nl). 

 

Wil je ook een keer kijken of Survival iets voor je 

is? Kom dan gratis een proeftraining 

doen. 

Jeugd vanaf 8 jaar kan op maandag of woensdag 

van 17.00-18.00uur 

Volwassenen elke eerste maandag van de maand 

19.00-20.30 uur 

Opgave en informatie; info@survivalbakkeveen.nl 

of bel 0516-743300 

  

mailto:info@outdoorbakkeveen.nl
mailto:info@survivalbakkeveen.nl
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Natoer Nijs 

December 2022 

(over november)

 

Komkommertijd? Wat natuurbeleving betreft min 

of meer. De planten zijn grotendeels in 

winterstand. Insecten gaan in winterslaap of 

sterven af. De vogeltrek is min of meer ten einde. 

Paddenstoelen zijn sterk verminderd (door de 

korte nachtvorstperiode). Maar goed. Te zien is er 

altijd wel wat. Let bijvoorbeeld op de vogels en 

dan op aangekomen wintergasten.  

 

Op plantengebied is het leuk om te zien welke nog 

bloeien. De klimaatverandering heeft invloed op 

het bloeien van planten. Zo wordt elk jaar eind 

december een inventarisatie gehouden over 

bloeiende planten (en dat zijn er ieder jaar meer!). 

Ook verschijnen er na een vorstperiode weer 

paddenstoelen. Vooral hout- en schorszwammen 

groeien gewoon door. Ook mossen en korstmossen 

zijn nu mooi te zien. Nog af en toe een late vlinder 

(Citroenvlinder, Dagpauwoog of Kleine Vos). Op de 

Duurswouderheide nog enkele Bruinrode 

Heidelibellen.  

 

Ook zoogdieren trekken meer naar de bewoonde 

wereld, bijv. Egel, Eekhoorn, Marterachtigen en 

Muizen. Geef uw ogen de kost, er is best wel veel 

te zien! 

 

U kunt de vele waarnemingen volgen op onze 

website. Hieronder zijn een aantal bijzonderheden 

uitgelicht.  

 

Waarnemingen 
Vogels 
Op 9 november zag ik twee Kruisbekken vliegen 

achter mijn tuin. Opvallend was de vrij zware 

(“kuup”) roep. Toen er eentje heel kort boven in 

een boom ging zitten, werd mijn vermoeden 

bevestigd: Grote Kruisbek. Behalve de zwaardere 

roep is ook de dikke nek, zware kop en snavel een 

belangrijk kenmerk. (Foto: zie vorige uitgave) 

 

Een Grote Gele Kwikstaart zit regelmatig bij de 

vijver van Jacob en Tiny in de Singels. 

De eerste Pestvogels worden gemeld, zij het nog 

eenlingen, maar goed, bij een strenger 

winterweertje kunnen alsnog meerdere 

verschijnen. 

 

Een late Tjiftjaf zat op 23 november in mijn tuin. 

Altijd even letten op een mogelijke Siberische 

Tjiftjaf, die grijzer is ipv. groenig bij de gewone. 

Ook de roep klinkt wat scherper (kuikenachtig 

“Pieep”). 

 
Grote gele Kwikstaart  

 

Een Pallas’ Boszanger werd op 8 november  

gemeld te Wijnjewoude (Chr. de Vries). Dit mooie 

zangertje (nauwelijks groter dan een Goudhaantje) 

is in het binnenland een echte zeldzaamheid. Op 

de eilanden wordt hij meer gezien in 

oktober/november. Het is een zangertje uit de 

grote bos(taiga)gebieden in Siberie en heeft dus al 

een flinke reis gemaakt. 

 
Pallas 

 

Overigens past het verblijven (en mogelijk 

overwinteren) van dit soort zangertjes (Tjiftjaf, 

Pallas’ Boszanger, Zwartkop, Bladkoning etc.) in 

het beeld van warmere winters. Waarom verder 

zuidelijk trekken, terwijl het hier ook te doen is?  

 

Een Klapekster verblijft (weer) in de 

Bakkeveenster Duinen. Enkele Blauwe 

Kiekendieven zijn aanwezig op de Duurswouder 

Heide e.o.  Ook worden hier en daar weer 

Houtsnippen gemeld in de omringende bossen. 
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Blauwe Kiekendief 

 

Zoogdieren 
Spectaculair is een melding van twee Visotters die 

zijn opgemerkt via een wildcamera aan de 

zuidkant van ons dorp. 

Over de Wolf nog even: Er zou een zwerver zijn 

gezien in onze omgeving. 

  

Libellen 
Ook libellen blijven langer vliegen. Dit geld vooral 

voor de Bruinrode en Steenrode heidelibel. Een 

goede kans om te zien is op de Duurswouderheide. 

Het verschil tussen beide soorten is vooral de 

“snor”, die bij de de Steenrode afloopt langs de 

snuit i.t.t. de Bruinrode. Als je een foto maakt is 

het belangrijk om dit kenmerk vast te leggen, dus 

voor/opzij fotograferen. 

 

Paddenstoelen 
Inmiddels staat de teller omtrent het aantal 

soorten in de Slotplaats op 453 soorten. De duinen 

op 263 en de Duurswouderheide op 229 soorten 

(voor wat het waard is). Enkele mooie foto’s zijn 

bijgevoegd. Goudhoed, Heksenboleet en 

Gekraagde Aardster.  Voor een overzicht, zie de 

site. 

 
Goudhoed 

 

 

 

 

 

 

 
Gewone Heksenboleet 

 

 
Gekraagde Aardster 

 

 

Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen 

van vogels in onze contreien.  

 

Iedereen bedankt voor de meldingen en foto’s. 

 

Tip: De waarnemingen kunnen online worden 

bekeken op de website: www.natuur-

bakkeveen.nl. Kies optie “links”en dan 

waarnemingen in Bakkeveen.  

 

Verder kunt u een kijkje nemen op 

www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op 

die site o.a. mededelingen en artikelen van onze 

vereniging. Meldingen graag weer bij Koert 

Scholten: Liefst online op: kokoscho@xs4all.nl. 

Tel nr.542017. 

 

 

 

 

Wilt u lid worden van de Natuerferiening?  

Dat kan!   

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

of naaststaande QR-code. 

http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuur-bakkeveen.nl/
http://www.natuurverenigingen-opsterland.nl/
mailto:kokoscho@xs4all.nl
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Lezing “Levende bodem”  
 

Door:   Theo Mulder (Mulder Agro) 

Datum/tijd: 19 december om 20.00 uur  

Waar:   Dúndelle in Bakkeveen  

 

De Natuerferiening organiseert deze lezing. Iedereen is welkom. 

Gezien het onderwerp hopen we vooral ook boeren uit de 

omgeving welkom te kunnen heten.  

 

Theo Mulder (58) heeft verbetering van het bodemleven als 

speciale missie. Doel is bemesting levend te maken. Hij 

vergelijkt de grond met een koeienpens. In een pens leven 

allerlei bacteriën die cruciaal zijn voor de vertering van voedsel 

en dus voor de gezondheid en melkproductie van een koe. Met 

levend, organisch materiaal wordt de bodem weer gezond en de 

producten die van die bodem komen ook. Daarnaast doe je zo 

aan CO2 binding, vergroot je biodiversiteit, kan de bodem meer 

water bergen, enzovoort. 

Theo Mulder komt dit uitleggen en gaat er graag over in 

discussie.  

 

Wat kunnen we doen om de egel de winter door te helpen? 
 

Egels zijn gek op voedsel uit je tuin. Ze eten graag 

slakken, insecten, zoals kevers en rupsen, jonge 

muizen en vogeltjes, maar ook kikkers en 

hagedissen. De droogte van afgelopen jaren heeft 

het alleen heel lastig gemaakt voor egels om 

genoeg voedsel te kunnen vinden. Ze moeten goed 

opgevet de winter in, anders raken ze ondervoed 

en overleven ze misschien de winter niet.  

 
Je kunt de egel enorm helpen door je tuin 

egelvriendelijk te maken en hen te helpen aan 

voeding en een fijne plek voor hun winterslaap. 

Hieronder meer tips over hoe je de egels de winter 

door kunt helpen. 

 

➢ Maak een rommelhoekje voor egels door van 

bladeren en takjes een hoopje te maken onder 

een struik of heg. Ook in een composthoop of 

stapel boomstammetjes liggen egels graag voor 

hun dagelijkse dutje en winterslaap. 

➢ Plaats een egelhuis in je tuin. Deze zijn kant-

en-klaar te koop, maar het is nog leuker om 

deze zelf te maken. Maak een doos van 

minstens 30 cm breed, 40 cm diep en 30 cm 

hoog van ongeverfd, onbehandeld hout. Aan de 

korte zijde maak je een opening van 15 bij 15 

cm. Leg binnenin wat hooi, zacht stro of droge 

blaadjes en zorg voor een goede 

ventilatieopening. Plaats het egelhuis met de 

opening weg van het noorden of noordoosten 

om tocht te vermijden. 

➢ Laat je tuin in de herfst gewoon zoals het is. 

Daarmee bedoelen we dat je gevallen bladeren 

gewoon tussen de planten laat liggen. Egels 

houden van een tuin met veel onderbegroeiing 

en rommelhoekjes. Hier komen namelijk veel 

insecten op af en dat eten ze graag. Niet alleen 

fijn voor de egels, je maakt hier ook vogels en 

andere dieren blij mee.  

➢ Zet een schaaltje water in de tuin en een kleine 

hoeveelheid voedsel zoals speciaal egelvoer, 

kattenvoer of hondenvoer. Zet geen melk neer, 

want daar krijgen ze diarree van. 

➢ Heb je een tuin met een schutting? Maak dan 

wat openingen aan de onderkant, zodat egels 

naar de tuin van de buren kunnen. Ook leuk om 

samen met alle buren een egelsnelweg te 

maken! 

 

Bron: It Fryske Gea 

Zie ook: www.natuurmonumenten.nl/nieuws/help-

egels-de-winter-door 

 

Help meer dieren de winter door 
Wil je nog meer dieren de winter door helpen? Dieren zoals eekhoorns, vogels en insecten kunnen ook 

goed je hulp gebruiken. Maak eens een vogeltaartje of andere vogelsnacks voor in de tuin. 
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Gezellige middag 27 oktober 

Zonnebloem Ureterp e.o.  
 

Muzikale quiz opgelost bij De 

Zonnebloem 
 

Op de laatste donderdag van oktober organiseerde 

de afdeling Ureterp e.o. van De Zonnebloem een 

muzikale quiz in MFC De Wier in Ureterp. Tijdens 

deze reis met liedjes van toe en nu werd de 

muzikale kennis getest van de bijna negentig 

bezoekers, zowel gasten als vrijwilligers.  

 

Tijdens deze gezellige middag fungeerde 

‘Leediedzjee’ als diskjockey. Haar echte naam is 

Aaltsje Ypeij uit De Wijk en ze had een grote 

collectie muziek bij zich, van de vijftiger tot de 

tachtiger jaren.  

 

Snel reageren op de quizvragen van de diskjockey 

leverde punten op. Sommige vragen bleken lastig. 

Wie wist de bijnaam van jazztrompettist Louis 

Armstrong?. Het was Satchmo. De quizvragen 

werden onderbroken door uitstapjes naar de 

dansvloer. 

 

Twee vrijwilligers van De Zonnebloem werden in 

het zonnetje gezet.  

Antje Berga uit Ureterp vanwege haar eerdere 

verdiensten als secretaris en tijdelijk voorzitter van 

de afdeling. Ze kreeg een zilveren speld met 

oorkonde, uitgereikt door Marian Doorgeest, de 

huidige voorzitter.  

Lies van der Iest uit Ureterp ontving een mooi 

beeldje. Ze is sinds 1987 actief voor de afdeling. 

Ze hield zich onder andere bezig met de 

lotenverkoop en het organiseren van 

koffieochtenden in Frieschepalen.  

 

Het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o. 
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Huldiging jubilarissen Zonnebloem Ureterp e.o 
 

Lies v.d. Iest en Antje Berga werden 

tijdens de gezellige middag op 27 

oktober jl. gehuldigd.  Marian Doorgeest 

prees hen allebei om hun grote 

betrokkenheid, enthousiasme en inzet. 
 

Lies van der Iest is al sinds september 1987 

vrijwilliger van de Zonnebloem afdeling Ureterp 

e.o.  Deze afdeling is opgericht in november 1986. 

Lies is er dus bijna vanaf het begin bij. Er zijn vele 

activiteiten waar Lies een bijdrage aan heeft 

geleverd, o.a. de winkelmorgen, koffieochtenden in 

Frieschepalen, de jaarlijkse lotenverkoop, de 

bootdagtochten, met een stand meehelpen op de 

braderie, bezoek aan de Orchideeënhoeve, 

meehelpen bij de “Gezellige middag” en nog vele 

andere activiteiten. Lies, heeft zich altijd volledig 

ingezet in haar toenmalige woonplaats 

Frieschepalen, het bezoeken van gasten deed ze 

met veel plezier. Als er een activiteit werd 

georganiseerd, wist zij welke mensen uit 

Frieschepalen benaderd konden worden om deel te 

nemen.  

 
Lies woont inmiddels een aantal jaren in Ureterp 

waar ze zich nog steeds inzet voor onze afdeling 

en doet nog mee aan tal van activiteiten. De 

vrijwilligersvergaderingen bezoekt ze trouw, dat 

wordt enorm gewaardeerd. Namens het bestuur 

kreeg Lies het waarderingsbeeldje met een mooi 

bos bloemen als dank voor haar 35 jarige inzet 

voor gasten en vrijwilligers binnen de Zonnebloem 

Ureterp e.o. 

 

Antje Berga is in het najaar van 2012 benaderd 

om secretaris te worden bij de Zonnebloem. Ze is 

meerdere keren herkozen als secretaris, maar op 

de jaarvergadering van 27 febr. 2019 kreeg ze er 

ongewild een taak bij. De toenmalige voorzitter 

was aftredend en niet herkiesbaar. De zoektocht 

naar een nieuwe voorzitter had helaas nog geen 

opvolger opgeleverd, zodat Antje “tijdelijk” het 

stokje overnam.  

 

De jaren die volgden werd er intensief gezocht 

naar een nieuwe voorzitter. Antje heeft die jaren 

beide functies vervuld en haar best gedaan om dat 

zo goed mogelijk te doen. De activiteiten voor 

deelnemers en vrijwilligers gingen gelukkig 

gewoon door, etentjes, bootdagtochten, gezellige 

middagen en andere uitstapjes. Alles voorzien van 

informatie. 

 
In februari 2022 heeft Antje het stokje 

overgedragen aan een ad interim bestuur. Ze wilde 

wel graag vrijwilliger blijven bij de afdeling. Antje 

zet haar nog steeds in voor de activiteiten en is 

trouw aanwezig op de vrijwilligersvergaderingen. 

Na 10 jaar inzet als vrijwilliger, maar speciaal als 

secretaris en waarnemend voorzitter kreeg Antje 

namens het bestuur en de nationale vereniging De 

Zonnebloem de zilveren speld met oorkonde en 

een mooi bos bloemen als dank voor haar 10 jarige 

inzet voor gasten en vrijwilligers binnen de 

Zonnebloem Ureterp e.o. 

 

Na deze huldiging was er nog een gezellig 

samenzijn met vele gasten en vrijwilligers o.l.v. 

“leediedzjee”. Onder het genot van een hapje, 

drankje en leuke muziek werd er heerlijk gezongen 

en gedanst. 

 

Het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o 
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HISTORISCHE RUBRIEK 

December 2022, nr. 10 

Historische Vereniging Bakkeveen 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 
 

Uitnodiging  

algemene ledenvergadering  

+  

Lezing door Roel van der Brug 
 

Dinsdag 13 december 2022  

Aanvang: 19:30 uur  

in Dúnhoeke te Bakkeveen (bij zwembad) 

 

Agenda 
 

1) Opening en mededelingen   

 

2) Opheffing Historische Vereniging 

Bakkeveen 

Procedureel 

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.  

 

3) Verslag ledenvergadering 15 november 

2022 

 

4) 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. 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 

een commissie vallend onder de 

eindverantwoordelijkheid van 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. 

 

De ledenvergadering heeft in de vergadering 

van 15 november 2022 het voorstel van het 

bestuur om de Historische Vereniging 

Bakkeveen per 1 januari 2023 op te heffen 

en de activiteiten voort te zetten als een 

commissie van Plaatselijk Belang Bakkeveen 

besproken. 

 

Het voorstel om de vereniging op te heffen 

kreeg de steun van een grote 

meerderheid van de aanwezige leden. 

 

5) Rondvraag 

6) Sluiting 

 

 

Lezing Roel van der Brug 

Na afloop van de (korte) vergadering zal Roel 

van der Brug een lezing houden over de 

vroege geschiedenis van deze streek. Hij 

schrijft: “Mijn verhaal gaat over 14.000 jaar 

geschiedenis. Na de laatste ijstijd komen de 

eerste moderne mensen in onze omgeving. 

Meerdere culturen volgen elkaar op, hoe kan 

dat en hoe weten we dat? Waarom is het 

rustig na de bronstijd ? Daar probeer ik 

duidelijkheid in te geven in ruim anderhalf  

uur tot aan de Romeinse tijd.” 
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Langs de Holle weg tussen Bakkeveen en Allardsoog 
  

H.J. Popping publiceerde in 1934 een mooi verhaal 

over de geschiedenis van de oude verbindingsweg 

tussen Drente en Friesland. Daarin beschreef hij 

onder andere de resultaten van zijn eigen 

archeologische onderzoeken in het Mandeveld. Hij 

schetste hoe de zandverstuivingen kunnen zijn 

ontstaan en liet zien dat er rond 1928 in het zand 

door de wind stenen voorwerpen uit de vroege 

geschiedenis waren blootgelegd in het Mandeveld. 

Die in grote aantallen gedane vondsten leverden 

het eerste bewijs dat deze streek al in pré-

historische tijden bewoond was en dat die 

bewoning waarschijnlijk een permanent karakter 

had.  

 

Ik heb enkele voor Bakkeveen interessante 

passages hieronder samengevat. Bestudering 

kan een goede voorbereiding zijn op de lezing 

van Roel van der Brug over de archeologie 

van deze streek, die hij na de a.s. 

ledenvergadering van dinsdag 13 december 

2022 in de Dúnhoeke zal houden.  

 

Fred Hoogenboom. 

  

 

 

Het was in de zomer van 1928, dat we in de 

duinen aan de oude Drentse weg onze eerste 

midden-steentíjdnederzettingen ontdekten. Hier 

lagen op de blootgestoven oerbanken, of waar 

deze reeds verdwenen waren, op en door het gele 

zand, vele honderden vuursteenwerktuigjes, door 

de mens uit het mesoliticum vervaardigd in het 

midden- en jongsteentijdperk. Behalve relicten uit 

genoemd tijdvak lagen in het duincomplex en in de 

aangrenzende heide overblijfselen van latere 

culturen. 

 

Direct ten oosten van het tegenwoordige dorp 

Bakkeveen ligt, wanneer men het door de fijne 

hoeven van de Drentse schapen bewerkte en 

verder door den wind uitgestoven holle gedeelte 

van den ouden Drentse weg is gepasseerd, een 

duingebied van ettelijke hectaren. Daarin 

bevonden zich eens de legerplaatsen of 

nederzettingen van de middensteentijdbevolking. 

 

Het was één van onze pioniers in de bestudering 

der prehistorie, we menen Jansen, die zich erover 

verwonderde, dat juist in de zandverstuivingen de 

meeste prehistorische relicten lieten gevonden 

zijn. Hij vroeg zich af, waarom de mens uit den 

voortijd zich bij voorkeur had gevestigd in deze 

dorre, onvruchtbare oorden. Ook wij deden de 

ervaring op dat zeer vele nederzettingen in 

duingebieden waren gelegen en niet alleen in open 

terreinen, doch ook in z.g. fossiele duinen, daar 

waar de heidegrond eenmaal had gestoven, doch 

thans weer was vastgelegd door plantengroei. 

Toch hebben vrij zeker de steentijdmensen de 

duinen niet gekend, althans hun nederzettingen 

zullen hebben gelegen op een vast terrein. 

Immers, het steeds van aspect veranderend 

stuifterrein bood geen geschikte plaats voor hun 

woningen. Veel van onze landduinen zijn dan ook 

van recenter datum.  

 

De grote vijanden van de mens van den voortijd 

waren het water en het woud. Hij wist het water 

nog niet te bedwingen of te leiden; het woud 

herbergde geheimen en gevaar. De prehistorische 

mens zocht de vlakte en hij zocht deze waar de 

omgeving hem voedsel bood. Dit waren in de 

eerste plaats de hooggelegen oevers van de 

meertjes en plassen. Hier was vis en waren 

watervogels aanwezig en hier kwamen vele 

zoogdieren drinken.  
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Daar, waar de grond het vruchtbaarst was, 

verschenen de voorboden van het woud, de den, 

de berk en daarop de hazelnoot. Het was een 

“open parklandschap" waarin de mens van toen 

leefde in Nederland en in een groot deel van 

Duitsland. Het vinden van cultuurresten van 

verschillende perioden op vele plaatsen laat zien, 

dat geschikte plekken zeer lang bewoond zijn 

gebleven of meerdere malen bewoond zijn 

geworden. Wanneer echter een dergelijke plaats 

werd verlaten door de bewoners, dan werd het een 

zeer geschikt object voor verstuiving en 

duinvorming, vooral in de tijd, waarin de bodem 

reeds door akkerbouw was losgemaakt.  

 

Niet alle zandverstuivingen zijn echter op deze 

wijze ontstaan. Zo moet de duinpartij aan onze 

Oude Drentse weg van jonger datum zijn, 

waarschijnlijk uit de eerste helft van de 19e eeuw. 

De parallel, zuidelijk lopende Nieuwe Drentse Weg, 

is volgens de kaart van Eekhof aangelegd 

in 1848. Toen zal de oude - mede door 

duinvorming - niet meer bruikbaar zijn geweest.  

 

Aan de duinvorming hebben ook meegewerkt de 

kuddes Drentse schapen, die men voorheen in alle 

heidestreken hield en die elke dag weer het zand 

van de “schapedrift" met hun scherpe hoeven 

loswoelden. Vele meer of minder grote 

verstuivingen liggen aan deze schapedriften, zo 

ook die van het Mandeveld. Andere zijn weer 

ontstaan aan de heidewegen, die door het rijden 

van de boerenkarren steeds dieper en breder 

werden.  

 

Hoe ook de totstandkoming onzer landduinen heeft 

plaatsgehad, ze bieden de zoeker naar prehistorica 

een gemakkelijk en vruchtbaar arbeidsveld. In de 

kommen toch liggen de vuurstenen artefacten aan 

de oppervlakte. Daarentegen zijn door de 

verstuiving alle verdere sporen der nederzetting 

als hutkommen, paalgaten, verdwenen.  

 

Zoals gezegd, heeft Bakkeveen een groot getal 

werktuigen opgeleverd. Dit grote aantal duidt er 

op, dat deze bodem lange tijd bewoond is geweest  

 

of dat de bevolking een talrijke is geweest. De 

ontdekking van de mesolitische inslag was van 

veel belang voor de kennis der prehistorie van 

Nederland, omdat hier voor de eerste maal een 

nederzetting uit het midden-steentijdperk in ons 

land werd gevonden.  

 

Vergelijken we met de mesolitische vondsten van 

andere plaatsen, dan leefde de mens van toen nog 

geheel van jacht en visserij. Verder verzamelde hij 

vruchten, zoals uit de doppen van hazelnoten 

blijkt. De hond was het enige tamme huisdier. 

Onder zijn jachtdieren bevonden zich ree, edelhert, 

eland, wild zwijn en oeros, terwijl ook de beer 

voorkwam. In zijn legerplaatsen werden tevens 

beenderen van vogels en visresten gevonden, 

Hoewel in de vondsten gedaan in Bakkeveen uit 

verschillende periodes dateren, konden die 

onderscheidingen niet scherp worden vastgesteld, 

omdat deze betrekkelijk smalle strook grond 

tussen de moerassen naar het schijnt schier 

ononderbroken bewoond is geweest in het midden- 

en jongsteentijdperk. 

  

Foto (en video) bijeenkomsten 

 

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

foto’s beoordelen”.  

Volgende bijeenkomst: dinsdagmiddag 27 december om 13:30 uur in Dúnhoeke !   

Op de laatste dinsdagmiddagen van januari en februari starten we weer om 15 uur, daarna 

is de school vertrokken en kunnen we in maart weer op het vertrouwde tijdstip van 13:30 

uur beginnen.  
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Mijn kinderjaren in de Mjûmer 1953-1965 

door: Fokje de Vries 
 

Ik ben Fokje de Vries en ik ben het oudste kind 

van Haring de Vries en Jeltje Oenema. Toen mijn 

ouders trouwden in 1952 konden ze een huis 

huren aan de Mjûmsterwei 24. Daar ben ik 

geboren in 1953. Na een jaar werd er verhuisd 

naar het Allardsoog. Naar het huis van ‘Alde 

Bonne’. Dat huis is afgebroken, maar stond op het 

adres Jarig van der Wielenwei 9. Mijn moeder 

vertelt wel eens dat het die winter (voorjaar 1954) 

zo verschrikkelijk koud was dat ze het in het oude 

huisje ’s nachts niet warm konden krijgen en dat 

de dekens in het ledikantje waar ik in lag ’s 

morgens waren bevroren.  

 

In de zomer van 1954 werd er verhuisd naar de 

Slinke in Haulerwijk. Daar is mijn zusje Hillie in 

1955 geboren. Het was een keuterboerderijtje 

waar mijn vader een paar koeien hield en 

daarnaast als los arbeider bij de boer werkte. In 

1959 werd er weer verhuisd. Mijn vader kon de 

boerderij aan de Mjûmsterwei 39 overnemen van 

zijn ouders. Ik was zes jaar. In Haulerwijk ben ik 

niet naar de kleuterschool geweest, waarschijnlijk 

omdat de afstand om mij daar naar toe te brengen 

te groot was. Op het Allardsoog was een 

kleuterschool en daar ben ik nog een paar 

maanden van mei tot en met juli heen geweest.  

 

In augustus 1959 was het zover, ik moest naar de 

lagere school, de meester Van Drooge school in 

Bakkeveen. Ik weet nog dat mijn moeder me de 

eerste schooldag heeft gebracht. Daarna was het 

zelf op de fiets naar school. Ik kwam bij juffrouw 

Akke Nieuwdam in de klas. Juffrouw Nieuwdam 

ontfermde zich wat over mij, want ik was heel 

verlegen en alles was onbekend. Het waren 

combinatieklassen, klas 1 en 2 met juffrouw 

Nieuwdam, klas 3 en 4 met meester Zwaga en klas 

5 en 6 met meester Slot. In de pauzes liepen de 

leerkrachten met z’n drieën het schoolplein op en 

neer om toezicht te houden. En waag het niet om 

ook maar iets verkeerd te doen. Meester Slot had 

de wind er goed onder.  

 

In het begin schreven we met een kroontjespen en 

in de lessenaar zat de inktpot. Marjan Stegink had 

prachtige vlechten en een van de jongens die 

achter haar zat stopte de uiteinden van de 

vlechten in de inktpot. Vanaf klas 3 kregen de 

meisjes handwerkles van juffrouw Nieuwdam en de 

jongens kregen hoofdrekenen van meester Slot. 

Ja, de meisjes werden toentertijd nog voorbereid 

op het huishouden. We moesten leren breien, 

haken en borduren. Het eerste werkje was een 

gebreide inktlap. Vraag maar niet hoe die er 

uitzag. Een vies zweterig lapje. 

 

In klas 5 en 6 kregen we van wika Aukje Elsinga 

(wika is werker in kerkelijke arbeid) godsdienstles. 

Alle kinderen in de klas deden daar aan mee, 

behalve de Jehova-kinderen. Wika Elsinga kon 

prachtig vertellen. Ook gingen bijna alle kinderen 

uit de klas op zondag naar de zondagsschool. Daar 

hoorden we bijbelse verhalen en leerden we 

bijvoorbeeld christelijke (kerst)liedjes. Voorzover 

ik me kan herinneren waren de leidsters van de 

zondagsschool ondermeer Hantsje van Os, Riet 

Stegink en Sijke Benedictus. 

 

Vanuit het Allardsoog en de Mjûmer kwamen de 

kinderen allemaal op de fiets naar school. Meestal 

fietsten we met een groep samen op. Ik had een 

vriendinnetje Roelie Sikma met wie ik veel omging. 

Zij woonde verderop in de Mjûmer. Naast de 

boerderij waar nu de familie Van Wijk woont stond 

vroeger verderop langs de wijk de boerderij van de 

familie Sikma. De boerderij is rond 1964 

afgebroken. Roelie en ik zijn nog altijd 

vriendinnen. 

 

In de middagpauze gingen alle kinderen naar huis 

om daar warm te eten. De Hollandse pot werd er 

gekookt. We hadden nog nooit gehoord van pizza, 

nasi of macaroni. Fast food was er nog niet. Als er 

’s winters veel sneeuw lag konden we in de 

middagpauze niet naar huis en moesten we 

overblijven in het dorp. Ik ging wel naar Lolke en 

Griet van der Woude in de Nije Buorren, of naar 

Mine en moeke van de smid (Postma). Later 

mochten we ook op school overblijven. Mine van 

de smid had een winkeltje met serviesgoed, 

kinderspeelgoed, zoals kleurpotloden, 

tekenboeken, kortom van alles en nog wat. 

 

Toen we in 1959 in de Mjûmer kwamen wonen, 

hadden we geen waterleiding, geen elektriciteit en 

geen gas. Dat was voor mijn moeder een hele stap 

terug in de tijd, want op de Slinke was wel 

elektriciteit en had ze een stofzuiger. De was werd 

in een kookpot uitgekookt. Eerst de witte was en 

daarna de bonte was in hetzelfde water. De witte 

was werd op de bleek gelegd. Op maandag werd er 

gewassen. Op het boenstap was een pomp en we 

hadden een regenwaterbak met een pomp. Alle 

water moest voor gebruik eerst worden gekookt. 

Als verlichting had je de petroleumlamp en voor 

verwarming de kachel. Alleen in de kamer stond 

een kachel. Het was in de winter zaak om de 

kachel brandende te houden, want anders had je ’s 

ochtends heel veel gedoe om de kachel weer aan 

de praat te krijgen. De kolenboer bracht in de 

herfst de eierkolen in het kolenhok. In het voorjaar 

hield mijn moeder grote schoonmaak en dat was 

ook wel nodig. De kachel gaf heel veel roet en stof. 

 

Ik kan me nog herinneren dat de bedden en de 
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dekens naar buiten werden gebracht om te 

luchten. Wij moesten dan helpen om de dekens uit 

te kloppen. Als ze dan na die dag weer op bed 

lagen roken ze zo heerlijk fris.  

Het toilet was het ‘ huske’. Dat was een houten 

hokje boven de gierput van de stal. Ik kan je 

zeggen dat het ’s winters geen pretje was om daar 

naar toe te moeten. 

 

De melkbussen werden in de wijk voor het huis 

schoongemaakt. De melkbussen werden 

s’ochtends bij de weg gezet waarna ze door de 

melkrijder werden opgehaald. Een keer in de week 

werd er door de melkfabriek uitbetaald. De 

melkrijder nam de envelop met geld mee en stopte 

die tussen het deksel en de bus. Zo stond de 

melkbus soms wel een paar uur aan de kant van 

de weg en geen mens die er over dacht om dat 

geld mee te nemen. Begin jaren 60 hebben we 

elektriciteit en waterleiding gekregen. Het gas is 

een paar jaar later aangelegd. Wat een 

vooruitgang was dat. Het waren buitenlandse 

arbeiders die de gasleiding hebben aangelegd. Op 

het eind van de Dwarswijk was het een heel 

probleem om de gasleiding daar in te leggen, want 

daar zit een verlaging in het land en is het heel 

venig. Het materieel zakte weg in het veen.  

 

In 1962 werd mijn broer Harrie geboren. Hillie en 

ik logeerden een nachtje bij pake en beppe 

Oenema in Haulerwijk. Heit belde de volgende 

ochtend naar de buren van pake en beppe (de ESA 

garage aan de Leeksterweg) om te zeggen dat we 

een broertje hadden gekregen. We hadden thuis 

geen telefoon, maar omke Klaas die aan de Jarig 

van der Wielenwei woonde had wel telefoon en van 

daaruit werd er dus gebeld.  

 

s’ Winters kregen we voor ons huis op de wijk de 

schaatsen ondergebonden en werden we achter de 

stoel gezet. Zo leerden we schaatsen. Ik ben er 

nooit een ster in geweest. Hillie kon wel goed 

schaatsen. In de duinen was de schaatsbaan en 

daar werden ook schoolschaatswedstrijden 

gehouden. In 1963 was het een hele strenge 

winter. De waterleiding was bevroren en mijn 

vader moest alle water voor de koeien uit de wijk 

halen. Hij had een gat in het ijs gemaakt en dan 

moest hij op de klompen bij de wal op met de volle 

emmer water. Je begrijpt wel dat er ook wel wat 

over de rand van de emmer klotste. Het werd een 

grote ijsbaan. Ik zie hem nog glibberen. Ook had 

hij wat jongvee in een stal (waar nu de familie 

Wesdorp woont) en daar moest ook al het water 

uit een wijk worden gesleept voor de beesten. Wat 

een werk. 

 

Er stond die winter zoveel water in de duinen dat 

we de schaatsen al ter hoogte van dokter 

Vermeulen op de Alde Drintsewei konden 

onderbinden. We schaatsten naar de ijsbaan en 

aan het eind van de middag konden we door het 

gebied tot aan de Slotleane op schaatsen. Overal 

was water. Er was nog geen sprake van 

ruilverkaveling en het waterpeil was veel hoger 

dan tegenwoordig.  

 

We hadden daagse kleren en zondagse kleren. Na 

verloop van tijd werden de zondagse kleren naar 

de daagse kleren doorgeschoven. Mijn moeder 
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breide en naaide veel kleren. Gebreide sokken, 

kniekousen, truien. Ze naaide jurkjes, rokjes, 

bloesjes voor mij en Hillie. Het waren de jaren nog 

niet zo lang na de 2e wereldoorlog en de 

industrialisatie kwam net wat op gang. Eigenlijk 

was aan alles nog een tekort. De mensen hadden 

niet veel inkomen en ook niet veel te besteden. We 

moesten ook helpen om bijvoorbeeld een oude 

gebreide trui af te halen, zodat het garen opnieuw 

gebruikt kon worden voor een nieuwe trui. Die 

wollen truien waren wel lekker warm, maar 

kriebelden ook heel erg. 

 

Waar ‘s winter in de duinen de ijsbaan was, was 

het s’ zomers het zwembad. Er kwamen hele 

busladingen schoolreisjes naar Bakkeveen om daar 

een dagje door te brengen. Aan het begin van de 

duinen voor bij de weg stond een ijscohokje. 

Vooral op mooie dagen was het daar een drukte 

van belang. 

 

Op woensdagmiddag fietsten we naar het 

Buurthuis Allardsoog. Daar was een knutselclub en 

ook kon je er televisie kijken. Ik kan me nog een 

programma herinneren dat heette De Verrekijker. 

De Verrekijker kun je wel wat vergelijken met het 

tegenwoordige jeugdjournaal. 

In de zomer werden er bij de volkshogeschool 

Allardsoog spelweken georganiseerd. Kinderen van 

lagere schoolleeftijd kwamen vanuit Bakkeveen en 

omringende dorpen een week lang hutten bouwen, 

spelletjes doen etc. en aan het eind van de week 

werd er door de leiding in het openluchttheater een 

toneelstuk opgevoerd.  

 

In de winter van 1963 lag er zoveel sneeuw dat je 

alleen lopend naar het dorp kon. Op 1e kerstdag 

was er altijd kerstfeest in de Nederlands 

Hervormde Kerk. Bijna alle kinderen van de lagere 

school gingen met hun ouders naar het kerstfeest. 

De kinderen die naar de zondagschool gingen 

kregen dan een leesboekje, een sinaasappel en 

twee fondantkerstkransjes met daarin een kaarsje. 

Dat boekje dat was wat! Ik hield erg van lezen, 

maar er was thuis geen geld om boeken te kopen. 

We hadden wel wat leesboeken op school en ik heb 

daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Ook 

was er in het buurthuis Allardsoog een bibliotheek. 

Ik herinner me de tocht naar het kerstfeest van 

1963 nog heel goed. Iedereen van het Allardsoog 

en de Mjûmer ging er lopend naar toe. Je zag niet 

waar de weg was of waar de sloot begon. Alles lag 

onder een dikke laag sneeuw. Het was volle maan 

en er stonden heel veel sterren aan de hemel. Die 

tocht in het donker en door de sneeuw heeft heel 

veel indruk op mij gemaakt.  

 

Het kerstfeest begon om zeven uur, maar voor een 

kind is dat alsof het midden in de nacht is. Dan 

kwam je in de kerk en daar stond een hele grote 

kerstboom met echte kaarsjes er in. Tjeerd van Os 

of Jan Benedictus zorgden er voor dat er de 

kaarsjes geen vlam vatten in de boom. Wika 

Elsinga was de voorgangster. Zij vertelde het 

kerstevangelie. Daarna kwam er een eigentijds 

kerstverhaal en dat werd dan verteld door Riet 

Stegink, Hantsje van Os, of Sijke Benedictus. Vaak 

voerden ook de zondagschoolkinderen een 

toneelstukje op en zongen we kerstliedjes. Dit zijn 

onvergetelijke herinneringen. 

 

De 60-er jaren waren de jaren van de vooruitgang. 

Zo langzamerhand werd de economische situatie 

voor de meeste mensen veel beter. Door de 

ruilverkaveling kon de boerderij worden uitgebreid. 

Mijn vader haalde zijn rijbewijs en er kwam een 

VW-kever. De wereld werd daardoor een stuk 

groter. Op zondagmiddag werd er regelmatig een 

ritje door de noordelijke provincies gemaakt. Ook 

werd er in 1966 nog een zoon geboren, Nico. 

 

Fokje de Vries 

  

Op deze en voorgaande pagina’s vertelt 

Fokje de Vries over haar kinderjaren in 

Bakkeveen (Allardsoog). 

Krijgt u ook het idee: het lijkt mij ook leuk 

om herinneringen van vroeger te delen met 

de inwoners van het huidige Bakkeveen? 

Dat kan !  

Stuur even een mailtje naar 

info@bakkeveen.nl of bel 06-51175883 

(Jan van Dalen).  

mailto:info@bakkeveen.nl
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Soos 55+ 
 

Tijdens de Soos van woensdag 9 november zijn wij 

als soos met Nieske Koster naar Noorwegen en het 

Russische grensgebied geweest. 

 

Bij de grens was het wel uitkijken, want wanneer 

je met de armen over de grens ging kon je een 

zware bekeuring krijgen.  

 

Nieske en haar man gaan al jaren vanuit Menaam 

(Fryslan) naar de Noordelijke IJszee.  

 

Wij hebben ademloos naar de prachtige dia’s van 

het Noordelijk gebied gekeken evenals het mooie 

verhaal van Nieske Koster en haar man; het was 

een mooie middag. 

 

Onze volgende bijeenkomst is op woensdag 21 

december. Dan is er “kerst viering, koor en brood 

maaltijd”. Aanvang 15 uur in Dúndelle. 

 

T.H. van der Weij 

 

  



53 

Workshops van Style Coach 

Aleks. 
 

Over mij 
Ik ben Aleksandra van der Beek, 44 jaar en heb in 

de zomer van 2021 besloten om voor mijzelf te 

gaan beginnen als Style Coach. Mode is altijd mijn 

grootste passie geweest. Kleding, accessoires en 

make up maken mij ontzettend blij. Ik volg 

continue de laatste trends en ben altijd benieuwd 

wat er op de catwalk gebeurt.   

 

In 2017 ben ik cum laude afgestudeerd van Mode 

Styling aan de Akademie Vogue in Amsterdam. 

Mijn lievelingsvakken waren Kostuumgeschiedenis 

en Mode ontwerpen. Later heb ik nog een aantal 

cursussen gevolgd o.a Stoffen Kennis - Detex, 

Visual Merchandising en Kleur en Stijl Consulent. 

  

Ik vind het heel erg leuk om mijn passie en kennis 

te delen met andere dames. Ik merk vaak dat 

vrouwen erg onzeker zijn over hun uiterlijk. Vaak 

hebben ze geen idee welke kleding en kleuren nu 

echt goed bij hen passen. Mijn missie is om 

vrouwen te laten stralen! 

 

Workshop kleur 
Door deze workshop leer je welke kleuren jou laten 

stralen. Tijdens de workshop geef ik eerst een 

inleidende uitleg over kleur en de verschillende 

kleurtypes. Daarna ga je lekker zelf aan de slag 

door elkaar een mini kleuranalyse te geven. Erg 

leuk en leerzaam! Na afloop heb je praktische tips 

en handvatten gekregen, waardoor je voortaan de 

juiste kleuren kiest tijdens het shoppen. 

 

Workshop stijl 
Door deze workshop leer je meer over je eigen en 

elkaars lichaamsvormen. Je komt te weten welke 

lichaamsvorm je zelf hebt. Daarnaast krijg je tips 

en tricks om je mooie vormen te accentueren en 

de minpuntjes te camoufleren. We kijken samen 

naar de juiste modellen kleding en accessoires 

voor elk lichaam. Na afloop heb je praktische tips 

en handvatten gekregen, welke je meteen kan 

toepassen tijdens het shoppen. 

 

 

Locatie: Duerswâld 15, Wijnjewoude 

Maximaal aantal deelnemers 6  

Prijs: € 25 /persoon incl. Koffie/thee en een 

kleurenkaart of stijlkaart 

Workshop data: 

Do 15 December om 14:00 workshop kleur 2 uur 

Do 19 Januari om 19:30 workshop stijl 2 uur 

Do 26 Januari om 14:00 workshop kleur 2 uur 

 

Workshop kleur kan bij voorkeur in daglicht 

gegeven worden en omdat het in de winter vroeg 

donker wordt, bied ik workshop kleur alleen ’s 

middags. 

 

Voor degenen die overdag werken en graag 

workshop kleur willen bijwonen zullen er in het 

voorjaar nieuwe data volgen ook ’s avonds. 

 

Naast de workshops kleur en stijl kun je bij mij ook 

terecht voor persoonlijk advies kleur/stijl, consult 

en andere workshops Voor meer informatie kijk op 

mijn website: www.stylecoach-aleks.nl 

 

 

 

Contact  

Stylecoach Aleks. 

Aleksandra van der Beek 

Duerswâld 15 

9241 GW Wijnjewoude 

T: 0623599361 

info@stylecoach-aleks.nl 

www.stylecoach-aleks.nl 

http://stylecoach-aleks.nl/
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

Je kunt nog steeds tennissen  

De komende dagen halen we de winddoeken van 

de hekken af, om te voorkomen dat ze 

kapotwaaien in de winter. Zo lang het 

niet vriest en de netten nog hangen, kun je 

nog wel komen tennissen.   

  

In de winter zitten we 

als vereniging natuurlijk niet stil. Veel 

leden spelen in de hal.  

Ook in Bakkeveen organiseren we 

deze winter activiteiten:   

 

7 januari Pub Quiz  

Alie, Meriam en Judith organiseren op 

zaterdagavond 7 januari een pubquiz. Kom 

gezellig langs vanaf 20.00 uur. Blokkeer deze 

datum alvast in je agenda.  

  

 

18 februari ALV met activiteit  

Op zaterdag 18 februari houden we de jaarlijkse 

ALV. We willen dit combineren met 

een gezellige activiteit. Wat het wordt, 

horen jullie nog!  

  

11 maart NL-Doet  

Op 11 maart maken we de 

banen weer gereed voor het nieuwe seizoen. Er 

zijn altijd klussen uit te voeren. En het is 

altijd een gezellige dag. We rekenen op je komst. 

  

Volwassenenfonds en jeugdfonds  

Wil je volgend jaar (blijven) tennissen, maar 

kun je het niet betalen? Dan kun je 

een beroep doen op het jeugd- 

en volwassenenfonds Sport & Cultuur Opsterland. 

Op onze website komt meer informatie. Je 

kunt ook een bestuurslid benaderen. We 

gaan hier natuurlijk vertrouwelijk mee om.   

  

 

 

Fijne 

feestdagen, 

pas goed op 

jezelf en tot 

ziens in januari 

 

Hartelijke 

groet, 

het bestuur  
 

  

Voorzitter    Anette Oosterhof  Haule  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Vacant   

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma Boskkamp 33  

Jeugdzaken Bas Brouwer Merskekamp 36  

Kantinebeheer Vacant   0516-858354 

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  ledenadministratie 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7  @ltcdundelle.nl 

Ons damesteam is in de najaarscompetitie kampioen geworden!  

Henderika, Aline, Nynke, Ineke en Christien van harte!  
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Beste Bakkeveensters, 

 

Mijn naam is Krijn de Haan. In de zomer van 2019 

ben met de World Servants naar Zambia geweest. 

In de zomer van 2022 ben ben ik met de World 

Servants naar Nepal geweest. Na deze twee mooie 

ervaringen begint het weer te kriebelen.  

 

Ik heb besloten in de zomer van 2023 met de 

World Servants naar Malawi te gaan. Hier ga ik 

samen met een groep andere Nederlanders en de 

lokale bevolking bouwen aan een lerarenwoning 

van de lokale basisschool in Ndatuwa.  

 

Dit jaar zal ik 

wederom actie 

gaan voeren. De 

acties die voor nu op de agenda staan zijn twee die 

we al vaker hebben gedaan: Koek en Zopie tijdens 

de kerstwandeling en de aardappel- en 

potgrondactie begin maart. Mocht u dit mooie 

waardevolle project willen steunen dan kunt u mij 

volgen op de website van de World Servants: 

geef.ws/krijn 

Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Zo 4 dec 9.30 uur ds. S. Ypma, Franeker De Mande, Bakkeveen 

Zo 11 dec 09.30uur ds. B. van Brug, Heerenveen De Mande, Bakkeveen 

Zo 11 dec 09.30uur Kerk- op schootdienst De Mande, Bakkeveen 

Zo 18 dec 09.30uur ds. C. van den Broeke, Kampen St.Piter, Ureterp (Heilig Avondmaal) 

Za 24 dec 20.00uur Ds. H. Engelsma, Wijnjewoude De Mande, Bakkeveen 

Za 24 dec 22.00uur ds. J. Verwaal, Stiens St.Piter, Ureterp 

Zo 25 dec 10.00uur Kindernevendienst/gemeenteleden De Mande, Bakkeveen 

Za 31 dec 19.30uur Gemeenteleden (Vesper) De Mande, Bakkeveen 

Zo 1 jan 11.00uur ds. H. Engelsma, Wijnjewoude De Mande, Bakkeveen 
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Energie perikelen 

 

De energiemarkt in Dundelle op dinsdag 8 

november was een groot succes. Ruim 70 huurders 

hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

voor € 100 materialen gratis aan te schaffen voor 

isolerende maatregelen. De gemeente is volop 

bezig om Opsterlanders te helpen het 

energiegebruik te verlagen.  

 

Daarnaast zijn er meerdere subsidiemogelijkheden 

voor de aanschaf van energie besparende 

maatregelen en is er een eenmalige energietoeslag  

2022 van €1300 voor de minima.  

 

Met ondersteuning van de gemeente kunnen jullie 

de energiecoaches vragen om hulp. 

Energiecoaches zijn vrijwilligers die kennis en 

ervaring hebben met energiebesparing. Zij kunnen 

u informeren en adviseren over energiebesparende 

producten en over hoe zuiniger om te gaan met 

energie (energiegedrag). Ook kunnen ze u op weg 

helpen bij het verduurzamen van uw woning en de 

subsidiemogelijkheden die er zijn.  

 

U kunt een afspraak met ons maken, er zijn 

geen kosten verbonden aan deze service.  

 

De energiecoaches staan vermeld op de site van 

de gemeente Opsterland.  

Voor Bakkeveen zijn actief 

➢ Ale Douma ale.douma@gmail.com  

tel 06 5068 2033 en  

➢ Frans Mulder mulder_frans@hotmail.com  

tel 06 3065 3272  

➢ Daarnaast is Roel Hoekstra 

(roelofhoekstra@home.nl) in opleiding  

 

Frans Mulder 

  

Nog goede voornemens voor 2023 ?! 
Jullie kunnen je nog aanmelden voor de fittesten op 13, 14 januari en 11 maart  

via www.bakkeveen.nl/bloeizone. 

 

Bloeizone Bakkeveen 

 

mailto:ale.douma@gmail.com
mailto:mulder_frans@hotmail.com
mailto:roelofhoekstra@home.nl
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes
 

 

 

 

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 7 

en 21 december 2022. En dan 4 en 18 januari in 

2023. 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is in 2022 

alleen nog geopend op: 

• December: zaterdag 17 december 

• 2023: zaterdag 14 januari. 

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). 

 

Internationale dans in Wijnjewoude 

 

Vindt u het leuk om in beweging te zijn met 

muziek en dans? 

 

We doen dansen uit onder andere de volgende 

landen: 

Griekenland, Bulgarije, Engeland, Israël, 

Roemenië, Kroatië, Oekraïne en nog veel meer 

Ook doen we een kwartier country linedance 

 

Waar doen we dat? 

In M.F.C. de Swingel te Wijnjewoude zijn wij 

iedere woensdagmiddag van 13:45 tot 15:00 

uur. Kom gewoon een keer langs en laat je 

verrassen! 

Samen dansen, dat verbindt de mensen 

 

Interesse? Bel dan naar  

Tjitske 0516-481284 of  

Tryntsje 0512-302137 

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

Dúndelle). Zie pagina 25 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 
 

Te koop 

 

Veel tuingereedschap nieuw en gebruikt 

o.a schoffels, tuinharken, bladharken, schoppen 

en spade. Snoeigereedschap en veel 

sneeuwschuivers (kunststof en metaal  

 

Jappie, Lytse Kamp 2,  06-12262393 

 

 

Vlooienmarkten 
 

De bekendmaking van de jaarlijkse donaties zal 

plaatsvinden tijdens de Bakkeveenster Avond op 

23 december in Dúndelle. Je zit  

De eerstvolgende markt is zaterdag 1 april 

(geen grap). 

 

Meer info: www.bakkeveen.nl/markt 

 

 

Kerstwandeling 

 
De 45e aflevering van de traditionele 

kerstwandeling is op 2e kerstdag (een 

maandag). Lekker in familieverband wandelen 

met afstanden van 5, 7, 10 en 15 km.  

 

We zoeken nog 2 vrijwilligers:  

Buiten: iemand die wil helpen bij parkeren en 

Binnen: iemand die wil helpen bij het inschrijven 

in Dúndelle.  

Je kunt je aanmelden bij Jan van Dalen, 06-

51175883  

Meer info: www.kerstwandeling.org 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers 

Slûswachter 
De jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwilligers 

van de Slûswachter is op woensdag 14 januari 

om 18 uur in De Brink. Zoals gewoonlijk weer 

keuze in “daghap” menu’s.  
Iedereen ontvangt nog een uitnodiging. Voor de 

bundelaars geldt dat je minimaal 3x gebundeld 

moet hebben. Onverhoopt geen uitnodiging, 

meld je dan even op info@bakkeveen.nl 

 

We wensen alle medewerkers en lezers “warme” 

feestdagen en een voorspoedig 2023 ! 

 

Commissie Slûswachter 

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


60 

  

 

 

Bestel nu online via  

 

www.snackbar-dekolk.nl 

ook voor afhalen! 

 

Openingstijden elke dag: 

11 – 20 uur 


