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Carbidschieten 2022  

Veel regen: dus volle, gezellige tent en lege carbidbussen 
Locatie: Nije Drintsewei 
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Slûswachter 
 

Alweer zijn we begonnen aan een nieuw jaar. Weer 

met vele onzekerheden. Wat wel zeker is: de aarde 

blijft draaien rond de zon en daardoor krijgen we 

onze seizoenen en daarmee jaren en daarmee 

nieuwjaar ….  

We sluiten ons aan bij vele anderen: de beste 

wensen voor 2023! Hopelijk kunnen we er zelf ook 

voldoende aan doen om dat voor jezelf en anderen 

waar te maken. 

Aan deze Slûswachter zal het niet liggen: weer 

genoeg inspiratie voorhanden!   Jan van Dalen  

 

Activiteiten agenda Bakkeveen 
 

Datum             Activiteit  Meer info: zie pag. 
 

Reguliere activiteiten: zie pag 5 
 

Ma 2 t/m Vr 6 jan Vakantie huisartsenpraktijk --- 

Wo 4 jan Start Nina’s Beauty Salon bij GreatzHair, Weverswal 3. 18 

Vr 6 jan Filmhuis. Maandfilm. Dúndelle, 20 uur 15 

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

Do 12 jan Walking Voetbal. Sportpark VV Bakkeveen, 15 uur. 29 

Vr 13 jan Fittesten vanaf 16 uur in De Mande. Zie www.bakkeveen.nl/bloeizone 29 

Vr 13 jan Muziekpodium Bakkeveen.  Tim Knol. Dúndelle, 20 uur 52 

Za 14 jan Fittesten vanaf 16 uur in De Mande. Zie www.bakkeveen.nl/bloeizone 29 

Ma 16 jan Open lessen Tai Chi. Dorpshuis Siegerswoude 17 

Di 17 jan Open lessen Wudang Fitness.  Dorpshuis Siegerswoude 17 

Wo 18 jan Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 60 

Wo 18 jan Eten in de Huiskamer. De Mande, 17 uur 31 

Wo 18 jan Vrouwen van Nu: Frank Blok over Watersnoodramp 1953. Dúndelle, 19:45 uur 33 

Wo 18 jan Open lessen Yin Yoga. Dorpshuis, Siegerswoude 17 

Do 19 jan Stylecoach: Workshop stijl.  Duerswald 15, Wijnjewoude Web 

Zo 22 jan Zondagmiddagfilm van het Filmhuis. Dúndelle, 15 uur 15 

Di 24 jan  Sjong !  Ankerplak, 14 uur 32 

Vr 27 jan Toneel uitvoering. 2 eenakters.  Dúndelle, 20 uur 11 

Za 28 jan Winterwandeltocht Wijnjewoude. Start ODV-kantine vanaf 9 uur. Diverse afstanden 8 

Za 28 jan Toneel uitvoering. 2 eenakters.  Dúndelle, 20 uur 12 

Di 31 jan Oude foto’s bekijken. Dúnhoeke, 15:00 (!) uur 55 

Wo 1 feb Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 60 

Wo 1 feb Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke 35 

Wo 1 feb Toneel uitvoering. 2 eenakters.  Dúndelle, 14 uur 11 

Do 2 feb Walking Voetbal. Sportpark VV Bakkeveen, 15 uur. 29 

Do 2 feb Laatste dag inzenden kopij Slûswachter februari --- 

Vr 3 feb Toneel uitvoering. 2 eenakters.  Dúndelle, 20 uur 12 

Za 4 feb Toneel uitvoering. 2 eenakters.  Dúndelle, 20 uur 11 

Wo 8 feb Bundelen Slûswachter. 19 uur, voetbalkantine. --- 

Vr 10 feb Filmhuis. Maandfilm. Dúndelle, 20 uur 15 

Za 11 feb Toneeluitvoering Siegerswoude. In dorpshuis Ûthof. Aanvang 20 uur. 56 

Zo 12 feb Muziek bij de Buren. Diverse adressen in Bakkeveen, aanvang 13:30 uur 37 

Wo 15 feb Gezellige ochtend in It Ankerplak.  10-12 uur 60 

Wo 15 feb Vrouwen van Nu: jaarvergadering  & Jacob Klimstra over Energie. Dúndelle, 19:45 uur 33 

Wo 15 feb Eten in de Huiskamer. De Mande, 17 uur 31 

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

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

Bij sterfgeval bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging, 

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

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

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

Nienke Okkema Lid 06-2506 0866    

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl 

 

 

Vol goede moed begonnen we aan dit bijna 

afgelopen jaar. Helaas werd dit jaar overschaduwd 

door de oorlog in Oekraïne. Ook wij merkten 

gevolgen door de hoge inflatie en stijgende 

energieprijzen. Stikstof problematiek en de 

immigratie dragen bij aan onrust, ook in 

Bakkeveen. Voor het komende jaar hopen we dat 

het weer een beetje terug kan keren tot normaal. 

 

In Bakkeveen is volop bedrijvigheid met de 

renovatie van de Brink, het werk ligt redelijk op 

schema en we rekenen erop dat het project 

halverwege april, voor start nieuwe 

recreatieseizoen, klaar is. 

 

Verwachtingen voor het nieuwe jaar: 

• Binnenkort wordt gestart met het plaatsen van 

twee noodlokalen bij basisschool Betrouwen, 

zodat we vanaf 1 maart weer kunnen 

beschikken over onze Dúnhoeke. 

• De leden van historische vereniging Bakkeveen 

zijn akkoord gegaan met omzetten vereniging 

tot commissie vallend onder Plaatselijk Belang. 

Het saldo van de kas wordt beheerd door 

Plaatselijk Belang en in samenspraak met de 

commissieleden ten doel gesteld aan 

activiteiten die verwantschap hebben met de 

historie van Bakkeveen. 

• Wat betreft nieuwbouw Aylvalan, er wordt nog 

steeds gewerkt aan de stikstofopgave. De 

gemeente onderzoekt of ze dit kunnen 

compenseren met het gasvrij maken van 

openbare gebouwen. 

• Naar aanleiding van vragen van een aantal 

dorpsbewoners gaan we onderzoeken of er 

mogelijkheden zijn een aantal knelpunten 

openbaar vervoer op te lossen. 

• De bijeenkomst met de commissies vallend 

onder Plaatselijk Belang staat gepland voor 17 

februari in Dúndelle. 

• Na realisering van de Brink is de gemeente van 

plan een aantal elementenverhardingen uit te 

voeren op de Duerswaldmerwei. 

• Samen met Plaatselijk Belang Wijnjewoude 

gaan we verder met het realiseren van het 

fietspad over de Duerswaldmerheide. Dit jaar 

wordt de noordelijke route aangelegd, dit zit op 

dit moment in het aanbestedingsproject. 

• De gemeente is een nieuw project gestart 

waarbij ieder dorp een dorpenwethouder krijgt 

toegewezen, voor Bakkeveen werd tijdens de 

dorpenavond bekend dat Durk Durksz ons 

aanspreekpunt is. Samen met de andere 

dorpen van de gemeente werd er een 

presentatie gegeven van de uitkomsten 

dorpsspiegels. 

• Begin december was het ambtelijk overleg met 

de gemeente, met een delegatie ambtenaren 

van de gemeente hebben we de wensen en 

verwachtingen voor Bakkeveen doorgenomen. 

Extra aandacht hebben we gevraagd voor het 

beter afstemmen van de verschillende 

geledingen binnen de verschillende afdelingen.  

 

mailto:plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
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We zijn benaderd door Plaatselijk Belang 

Wijnjewoude om een AED beschikbaar te hebben 

tussen Wijnjewoude en Bakkeveen. We zijn blij dat 

we met Sieb de Vries van De Stripe hebben kunnen 

regelen dat begin volgend jaar zijn AED in een 

verwarmde buitenkast aan de muur wordt 

bevestigd. 

 

In het najaar wordt in het kader gebiedsinrichting 

Koningsdiep een nieuwe duiker ten behoeve van de 

waterdoorgang Ald Djip geplaatst. 

 

Deltakabel is druk bezig met het aanleggen van het 

glasvezelnetwerk in de gemeente Opsterland, 

Bakkeveen is na de zomer aan de beurt. 

 

Vanuit bestuurlijk overleg hebben we afspraken 

gemaakt met natuerferiening Bakkefean en de 

Doarpstun een gezamenlijke visie te bespreken en 

op elkaar af te stemmen over plannen die natuur & 

milieu binnen Bakkeveen aangaan. Het overleg met 

deze drie geledingen en gemeente Opsterland 

wordt begin volgend jaar opgepakt. 

 

Vanuit het Dorpsbudget zijn door Plaatselijk Belang 

acht Victor Veilig poppen aangeschaft. 

Verschillende buurtverenigingen hebben aandacht 

gevraagd voor het onnodig hard rijden door ons 

dorp. Helaas meestal veroorzaakt door onze eigen 

Bakkefeansters. Het plan is de poppen tijdelijk te 

plaatsen waar overlast veroorzaakt wordt en ze te 

laten rouleren door het dorp. Iedereen kan contact 

opnemen met plaatselijk belang over belangstelling 

om de poppen te plaatsen. We hebben het plan 

opgevat om tijdens de jaarvergadering 

verkeersoverlast, met uitleg verkeersdeskundige, 

als een van de gespreksonderwerpen te agenderen. 

 

Kortom, genoeg reuring in ons dorp en 

interessante uitdagingen, namens Plaatselijk 

Belang wensen we jullie allemaal Folle lok en 

seine in 2023. 

 

Frans Mulder namens Plaatselijk Belang Bakkeveen 

 

Overzicht reguliere activiteiten in 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 7 

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

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

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 27 

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 --- 

Elke woensdag Schaakvereniging Bakkeveen in De Trije Hoek in Wijnjewoude. 20 uur 14 

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  22 

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

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

  



6 

 

 

 

 

 

 

 
                bloematelier & woondecoratie 

     
      *  Woonaccessoires & Cadeau-artikelen 
      *  Bloemen, Planten & Potterie 
      *  Gelegenheid-en Bruidswerk 
      *  Rouwwerk (altijd bereikbaar) 

       *  Workshops van het seizoen 
 

 
         Tot nader bericht blijft onze winkel op 

         maandag, dinsdag en woensdag GESLOTEN. 
         We zijn GEOPEND op: 

         donderdag en vrijdag van 9.30-17.30 uur 

         en zaterdag van 9.30-16.00 uur 
 
           Weverswal 4, Bakkeveen, 9243 JL 
           telefoon 06 - 23 20 85 25 
           www.dewylderoas.nl / Facebook 
           e.mail: dewylderoas@gmail.com 

 

- 2023 - 

We gaan er weer een bloemrijk jaar van 
maken! Jullie ook? 

 

Haal alvast de lente in huis met  
vrolijke voorjaarsbloemen! 

 
 

Elke week een leuke weekaanbieding! 
Hou onze FB-pagina en website Bakkeveen in de gaten. 

Bestellen kan de hele week via:  
06 - 23 20 85 25 

 
  

http://www.dewylderoas.nl/
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Sport- en dansschool SDM start OOK met 

peuter/kleuterlessen in Bakkeveen! 
 

Naast de streetdance/hiphoplessen in 

Bakkeveen start SDM per januari ook met 

peuter/kleuter danslessen in Bakkeveen. 
 

Wanneer en voor wie? 

• Maandag 

15.20-15.50 uur *: 2 t/m 4 jarigen  

(1+1, leerling plus ouder / verzorger) 

*Bij voldoende opgave start deze les per 9 

januari 2023. Contact ons voor meer info. 

• Maandag 

16.00- 16.45 uur:  5 t/m 8 jarigen 

16.45 – 17.30 uur: 11 jaar e.o.  

 

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 choreografieen 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 totaal 

overzicht 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/
http://www.s-d-m.nl/
mailto:info@s-d-m.nl
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Winterwandeltocht zaterdag 28 januari 
 

VVV Wijnjewoude organiseert op 

zaterdag 28 januari weer een 

prachtige winterwandeltocht.  
 

Of het nu winter is of niet, dat maakt niet uit. Een 

mooie winterse dag waarbij er een laagje sneeuw 

ligt maakt de wandeltocht extra mooi, maar dat is 

afwachten.  

• Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 10, 

15 of 25 km.  

• De start is bij de voetbalkantine ODV in 

Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26.  

• Voor de 15 en 25 km is de start tussen 09.00 

en 10.00 uur en  

• voor de 10 km is de start tussen 09.00 – 11.00 

uur.  

• Inleg € 5,- voor volwassenen en € 2,50 voor 

kinderen t/m 12 jaar.  

 

De organisatie is in handen van VVV Wijnjewoude. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met  

➢ Jelle Bakker, 06-13743441 of met  

➢ Els Veenstra, 06-26288932.  

Zie ook: www.wijnjewoude.net

 

 

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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AANGENAAM NOTARISSEN en BREUKER NETWERK NOTARISSEN samen verder 

 

Beste lezer, 

 

Allereerst wensen wij u en uw naasten een gezond en voorspoedig 2023! Wat het nieuwe jaar brengt 

zullen we moeten afwachten. Wat het in ieder geval ons brengt is het volgende. 

 

Met ingang van 1 januari jongstleden is Aangenaam Notarissen Drachten onderdeel geworden van ons 

kantoor. Notaris mr. Nynke Bron is per 1 januari gestopt als (waarnemend) notaris aan de Berglaan 56a 

en zet haar praktijk als kandidaat-notaris met haar team voort aan de Stationsweg 49 te Drachten. Onze 

kantoornaam hebben wij per 1 januari gewijzigd in: Breuker Netwerk Notarissen. 

 

Alle akten en dossiers van mr. Bron zijn zowel digitaal als fysiek overgebracht naar de Stationsweg 49. U 

kunt net als voorheen voor al uw zaken terecht bij mr. Nynke Bron, maar nu dus vanaf een ander adres.  

 

Wij zijn zeer verheugd met deze teamversterking. Het geeft een verdere kwaliteitsimpuls aan onze 

juridische expertise. En daar heeft u als klant eveneens baat bij. U gaat toch ook voor de beste juridische 

dienstverlening en het beste advies? 

 

U bent/blijft van harte welkom op de Stationsweg 49. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mr. Hilbrand Breuker en team. 
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Rolinda’s Haarsalon 
 

Rolinda's Haar Salon is per 1 maart 2022 

gevestigd aan de Jarig van der wielenwei 13 

in Bakkeveen.  

 

Na 7 jaar in het centrum van Roden te 

hebben gezeten is het tijd voor een nieuwe 

uitdaging. De salon is gevestigd bij huis en u 

kunt ook gebruik maken van ambulante 

diensten.  

 

U kunt bij mij terecht voor knippen/kleuren/ 

permanenten/wenkbrauwen verven en 

epileren/opsteken en extensions. De 

kwaliteitsmerken waarmee gewerkt 

wordt zijn: Olaplex/Keune/L'ANZA.  

 

U kunt online afspreken via de website: 

www.rolindas-haar-salon.salonized.com 

of via 06-82060229  

 

Op Facebook en Instagram ben ik ook te 

vinden onder Rolinda Haar Salon. 

  

 

http://www.rolindas-haar-salon.salonized.com/
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Jaaroverzicht Schaakclub Bakkeveen 

in een notendop 
 

2022 loopt op zijn laatste benen (geschreven 29 

december), en wat een jaar is dat geweest maar 

wij schakers houden het hoofd koel en elke week 

wordt er fanatiek een spelletje schaak gespeeld.  

 

In januari konden we de interne competitie van het 

vorige seizoen weer hervatten na alle Corona 

perikelen. Ook dit jaar weer een Rapid editie van 

het zomerschaak en in september een mooie start 

van het nieuwe seizoen met een dubbele simulaan 

tegen een Amsterdams schaakechtpaar gevolgd 

door de traditionele BBQ in de Stripe.  

 

Inmiddels zijn we alweer halverwege het seizoen 

22/23 waarin er weer hard wordt gestreden om de 

hoogste (rating) plaatsen en om de Rode Lantaarn.  

 

Ook in de Friese competitie weer met drie teams 

flink aan de bak geweest met als hoogtepunt de 

bekeroverwinning op de mannen van de Rode 

Loper uit Leeuwarden.  

 

Duizend maal dank gaat uit naar Ympe de 

beheerder-barman-hapjesverzorger van onze 

huidige locatie in de Driehoek in Wijnjewoude. 

Namens alle leden kunnen we wel stellen dat de 

schaakclub hierin een 

pracht plek heeft 

gevonden. 

 

En zoals altijd “iedereen is welkom”  want 

schaken doet wat met je ! 

 

Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom, 

zowel beginners, gevorderden en meesters! U kunt 

natuurlijk ook gewoon langskomen op de 

woensdagavond om eens een kijkje te komen 

nemen bij onze club. 

 

Voor meer informatie kunt u naar de website gaan: 

www.schaakclub-bakkeveen.nl ,  

of een email sturen naar  

info@schaakclub-bakkeveen.nl , of direct 

contact opnemen met  

Jasper Zijlstra (06 - 2382 9269). 

 

Namens het bestuur van de schaakclub 

Bakkeveen wensen we iedereen een 

mooie en veilige jaarwisseling en een 

heel goed Nieuwjaar 2023 

  

http://www.schaakclub-bakkeveen.nl/
mailto:info@schaakclub-bakkeveen.nl
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Filmhuis Bakkeveen nodigt je uit! 
 

Het filmjaar 2022 sloten we af met de 

indrukwekkende film ‘Capharnaúm’.  

De vele toeschouwers beloonden deze 

topper met een 9,7 !  

De hoogste beoordeling in het bestaan 

van het Filmhuis. 
 

Ook in het nieuwe jaar doet het filmhuisteam zijn 

uiterste best de filmliefhebbers te verrassen met 

films, die je nieuwsgierig maken, je in andere 

culturen onderdompelen, je doet verbazen en 

verwonderen maar vooral plezier geven om samen 

met andere filmliefhebbers te kijken, genieten en 

gezellig na te praten. 

 

2023 trappen we af met ‘DESERT FLOWER’ 
 

‘Desert Flower’ vertelt het waargebeurde verhaal 

van Waris Dirie, een arm nomadenmeisje uit 

Somalië dat een wereldberoemd model wordt. 

Waris ontvlucht Somalië op twaalfjarige leeftijd. Na 

een barre tocht door de woestijn komt ze 

uiteindelijk in Londen terecht. Ze woont illegaal en 

werkt als schoonmaakster bij een fastfoodketen. 

Daar wordt ze ontdekt door een fotograaf. 

 

• Recensie: “Indrukwekkende film! Het verhaal 

is boeiend, confronterend, ontroerend, grappig 

en verveelt geen moment” 

 

Als je dit leest kun je je misschien nog net op tijd 

aanmelden: filmhuisbakkeveen@gmail.com 

Je bent van harte welkom! 

 

Datum: Vrijdag 6 januari 

Tijdstip: 20.00, inloop vanaf 19.30 

Locatie: mfc Dúndelle 

Kosten: € 7,- incl kop koffie of thee 

  

mailto:filmhuisbakkeveen@gmail.com


16 

  



17 

Gratis open lessen tai chi, Wudang fitness en yin yoga in Siegerswoude 

 
Ben je toe aan een leuke, gezellige en gezonde manier van bewegen? Meld je dan aan voor een 
gratis open les Wudang fitness, tai chi of yin yoga in het dorpshuis van Siegerswoude in de 
week van 16 t/m 20 januari. Trainster Rieky Takken beantwoordt alvast een paar vragen. 
 
Wat is tai chi? 
“Bij tai chi beweeg je langzaam. Dat verbetert je 
balans en brengt ontspanning in lichaam en geest. 
De asymmetrie van de bewegingen verbetert je 
coördinatie, ontwikkelt je concentratie en houdt je 
hersenen jong. Bovendien krijg je een betere 
houding als je regelmatig tai chi doet.”  
 
Wat doe je bij Wudang fitness? 
“Wudang fitness is fitness zonder apparaten. Je 
beweegt in een sneller tempo dan bij tai chi, maar 
altijd vanuit ontspanning. Zo verbeter je je conditie 
zonder energie te verspillen. Verder werk je aan 
een gezonde houding en aan een betere balans, 
coördinatie en behendigheid.” 
 
Moet ik lenig zijn voor yin yoga? 
“Nee hoor. Yin yoga helpt je juist leniger te 
worden. Ben je nog niet zo lenig, dan ga je wat 
minder ver in de houding. Het fijne bij yin yoga is 
dat je alles mag ontspannen en zo blijf je een paar 
minuten liggen. Langzaam maar zeker word je 
steeds soepeler.”  
 
Zijn er ook speciale lessen voor beginners? 
“Nee, en dat hoeft ook niet. Het klinkt misschien 
gek, maar als je net begint met tai chi of Wudang 
fitness, dan kun je beter meedoen in een groep 
waarin ook mensen zitten met ervaring. Dan heb 
je namelijk mensen om je heen die bekend zijn 
met de bewegingen en pak je het veel sneller op. 
Ook bij yin yoga maakt het niet uit of je ervaring 
hebt. Voor iedereen zijn er wel houdingen waarbij 
wat assistentie nodig is. In alle groepen komen 
regelmatig nieuwe mensen en sommigen doen al 
meer dan 10 jaar mee.” 
 
Is er ook een speciale 60-plus groep? 
“Op dinsdagmiddag is er een speciale tai chi easy 
groep voor 60-plussers. De oefeningen zijn wat 
eenvoudiger en we herhalen de oefeningen vaker. 
Voor Wudang fitness en yin yoga is er geen 60-
plus groep, maar er doen in bijna alle groepen wel 
60-plussers mee.” 
 
Ik heb een blessure. Kan ik wel meedoen? 
“Dat ligt natuurlijk aan je blessure, maar vaak kun 
je ook met een blessure goed meedoen. Bij 
bepaalde oefeningen of yogahoudingen zul je wat 
rustiger aan moeten doen of krijg je een 
vervangende oefening. Het is een kwestie van 
goed overleg en uitproberen.” 
 
Ik kan niet elke week komen. Is dat een 
probleem? 
“Als je Wudang fitness of yin yoga doet, dan is dat 
geen enkel probleem. Elke week is er een andere 

 
 
les en het is niet zo ingewikkeld. Je kunt dan een  
10-strippenkaart kopen die 20 lesweken geldig is. 
Dan heb je dus 20 weken om je kaart vol te 
maken. 
Wil je tai chi gaan doen, dan is het aan te raden 
om in het begin wel wekelijks te komen. Om een 
goede basis te leggen is regelmatige oefening 
nodig.” 
 
Wat kosten de lessen? 
“In de open lesweek zijn de lessen gratis voor wie 
wil kennismaken. Buiten de open lesweek kost een 
proefles 5 euro. Bevalt de eerste les, dan kun je 
een strippenkaart kopen van 10 lessen. Er zijn dan 
twee opties: 
• Kaart die 10 lesweken geldig is: € 95,00 
• Kaart die 20 lesweken geldig is: € 110,00” 
 

 
Geeft Dyn Dao ook meditatie? 
“Ja dat klopt. Die lessen zijn in De Lawei in 
Drachten. Twee keer per jaar start een nieuwe 
groep met een cursus van 10 lessen. Dat is 
interessant voor beginners én voor mensen die 
graag meer verdieping willen in hun meditatie. 
Tijdens de open lesweek is er op dinsdag 17 
januari van 20.30-21.30 uur een gratis 
introductieles. Wel graag even aanmelden.” 

 
 

Aanmelden voor de open lesweek: riekytakken@dyndao.nl, 06-29323108 

Meer informatie: www.dyndao.nl

Lesrooster Siegerswoude, Uthôf 10 

 

Tai chi 

Maandag 19.00-20.00 uur 

Dinsdag 14.45-15.45 uur (easy/60+) 

 

Yin yoga 

Maandag 20.00-21.15 uur 

Woensdag 20.00-21.15 uur 

Vrijdag 10.30-11.45 uur 

 

Wudang fitness 

Dinsdag 13.45-14.45 uur 

Woensdag 19.00-20.00 uur 
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Opening schoonheidssalon bij Greatz Hair 
 

Hallo iedereen, 

 

Mijn naam is Nina, 21 jaar, gediplomeerd allround 

schoonheidsspecialist en ik woon in Haulerwijk.  

Met groot enthousiasme wil ik jullie mededelen dat 

ik vanaf 1 januari mijn schoonheidssalon zal 

openen bij Greatz Hair. Ik heb er erg veel zin in en 

hoop jullie allemaal snel te ontmoeten! 

 

Openingsactie 
Natuurlijk is er een leuke openingsactie die de hele 

maand januari geldig is: 

 

50% korting op een Luxe gezichts-

behandeling of op Henna brows. 
 

Op woensdag en vrijdag zal ik aanwezig zijn (in 

overleg ook op donderdag).  

Maak snel een afspraak op www.Greatzhair.nl of 

bel 0516-541063. 

 

Hopelijk tot snel. 

 

Met vriendelijke groet,  

Nina 

 

Nina’s Beauty Salon 

Weverswal 3A 

9243 JL Bakkeveen 

0516-541063 

 

 

  

http://www.greatzhair.nl/
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Doarpstún nieuws  

januari 2023 
 

Laten wij jullie eerst een voorspoedig en kleurrijk 

2023 toewensen. Waarin wij weer kunnen genieten 

van en in een groen Bakkeveen. 

De eerste vorst hebben wij alweer gehad met op 

sommige plaatsen schaatsplezier. Gelukkig hadden 

wij allemaal de bladeren tussen de planten laten 

liggen en dat was een mooie winterbescherming.  

Ook kunt je straks de takken van de kerstboom 

gebruiken om kwetsbare planten te beschermen. 

 

Ook in deze periode is de Doarpstún nog actief in 2 

straten van Bakkeveen en voor dat je het weet sta 

je weer lekker te klussen in jouw eigen tuin. 

 

Deze keer hebben wij een artikel geplaatst over 

het belang van bomen en een aantal sites 

aangedragen voor tips die zorgen voor een 

duurzame omgeving. 

 

Hoe helpen bomen bij 

klimaatverandering 

Van alle planten vangt de boom verreweg het 

meeste CO2 op. Met meer bomen komt er dus 

minder CO2 in de lucht. Dat helpt tegen 

klimaatverandering. 

 

Daarnaast zijn bomen ook goed voor je 

woonklimaat. In een straat met bomen wordt het 

minder snel te heet. Bomen houden de 

temperatuur stabiel door vocht in de lucht te 

brengen. Met hun wortels houden ze grond en 

water vast, zodat je minder kans hebt op 

wateroverlast. Ook voor insecten, vogels en andere 

dieren zijn bomen fijn. Zie ook het onderstaande 

fragment over de positieve effecten van de 

vergroening van jouw buurt. 

 

Hoeveel CO2 nemen bomen op? 
De opslag van CO2 in bomen is tijdelijk. Deels zit 

de opslag in de stam. Als de boom stopt met 

groeien, neemt hij geen extra CO2 meer op in de 

stam. Dan haalt de boom nog steeds CO2 uit de 

lucht en maakt er extra zuurstof van. Als de 

bomen sterven, komt de CO2 weer in de lucht door 

rotting of verbranding. Bomen vervangen door 

nieuwe is dan ook niet beter voor het klimaat. 

 

Hoeveel CO2 een boom precies opslaat, is lastig te 

zeggen. Dat verschilt per soort en hangt af van de 

leeftijd van de boom. Een snelgroeiende boom 

slaat veel op, maar wordt misschien niet zo oud. 

Een langzaam groeiende boom die heel oud wordt, 

houdt de CO2 langer vast. Gemiddeld kan je voor 

een volwassen boom uitgaan van zo’n 22 kg CO2 

per boom, per jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkt extra bomen planten als CO2 

compensatie? 
Bomen planten helpt tegen klimaatverandering en 

zorgt het ervoor dat jouw omgeving weerbaarder is 

tegen hittegolven en hevige regenbuien. De 

grootschalige CO2 compensatie acties met het 

planten van bomen van oa. Benzinepomp- en 

vliegtuigmaatschappijen zijn echter eerder 

schadelijk dan goed voor de aanpak van 

klimaatverandering. De belofte van makkelijke en 

goedkope verwijdering van CO2 zorgt ervoor dat 

moeilijke keuzes uit de weg kunnen worden 

gegaan en er minder wordt geïnvesteerd in 

duurzame energie en technologieën die fossiele 

brandstoffen overbodig kunnen maken. Mensen 

hebben het idee dat het normale leefpatroon/ 

investeringspatroon kan worden aangehouden, 

terwijl dit niet het geval is. 

  

Onderzoek laat zien dat veel van de ramingen voor 

CO2 besparingen met bomen te positief zijn. Met 

jouw bijdrage voor CO2 compensatie wordt 

bijvoorbeeld gerekend dat bomen voor nog 

tientallen jaren CO2 blijven opnemen. Door 

verwachte droogte met klimaatverandering en de 

daar bijbehorende bosbranden zal de opname van 

CO2 waarschijnlijk veel lager liggen. Bij een 

bosbrand zal deze zelfs teniet worden gedaan.  

 

Compenseren is uiteindelijk geen oplossing voor 

alle mensen. Er is wereldwijd niet genoeg ruimte 

om zoveel extra bos te planten als nodig is om 

onze huidige CO2-uitstoot te compenseren. 

Gemiddeld brengt menselijke activiteit jaarlijks 

ongeveer 40 miljard ton CO2 in de lucht per jaar. 

Dit betekent dat we elk jaar tientallen miljarden 

bomen moeten planten en dan jaren moeten 

wachten om enig positief effect te zien. Bovendien 

zouden we, om de extra stijging tegen te gaan, elk 

jaar meer bomen moeten blijven planten. 

Uiteindelijk zouden we gewoon geen land meer 

hebben. 

 

Het is wel een mooie manier om iets extra’s te 

doen. Bijvoorbeeld als je geen tuin hebt. En het 

blijft zeker een actie die kan bijdragen met de 

aanpak van klimaatverandering. Ruim 11% van de 

landoppervlakte op de wereld zou heel geschikt 

zijn om extra bomen te planten. Al deze extra 

bossen zouden een enorme hoeveelheid CO2 uit de  
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lucht kunnen nemen. Het blijft ook aantrekkelijk 

om hierop in te zetten omdat het planten van 

bomen relatief een van de meest goedkope 

manieren is om CO2 uit de lucht te halen.  

 

Als extra actie is bomen planten prima. Je moet 

het alleen niet zien als volledige compensatie voor 

je fossiele gebruik. 

 

Welke bomen kies ik? 
Kies bomen die in jouw omgeving passen. 

Daarvoor kan je het beste kijken naar de 

grondsoort. Let ook op het onderhoud! Als je 

takken van de bomen afhaalt betekent dat de 

boom minder CO2 op kan slaan, dus kies een 

boom waaraan je weinig hoeft te doen. 

Het is vaak verstandig een inheemse soort te 

kiezen. Die passen goed bij de grond en het 

klimaat, en bij inheemse dieren. 

Grote bladeren en brede bladerkronen zetten veel 

CO2 om in zuurstof. Onderhoudsvriendelijke, 

ziekteresistente soorten zullen het beter doen 

zonder broeikasgas producerende meststoffen en 

apparatuur. 

 

Welke bomen nemen het meeste CO2 op? 
Op basis van onderzoek van de Amerikaanse NGO 

Eartheasy en dit artikel uit het algemeen dagblad 

hebben we boomsoorten die goed CO2 opvangen 

op een rij gezet.  

Enkele boomsoorten die CO2 goed opvangen zijn: 

• De tulpenboom doet het goed in steden, zelfs 

in grote steden zoals New York City. Hij vangt 

veel CO2 op. 

• De zilveresdoorn vangt veel CO2 op, en is 

populair bij bijen en andere insecten. 

• De eik (steeneik, witte eik, wilgeneik, 

lauriereik en scharlaken eik) is aangepast 

aan allerlei omgevingen. Een veelzijdige boom, 

die ook goed is voor allerlei dieren, van 

eekhoorntjes tot vogels. 

• De gele kornoelje is een kleine boom en 

heeft prachtige bloesems. Hij heeft wel zon en 

vruchtbare grond nodig. 

 

Regels rond bomen planten 
Wanneer je een boom wil planten zijn er regels 

van de overheid waar je aan moet voldoen. Deze 

verschillen echter wel per gemeente. Kijk of vraag 

dus bij je gemeente als je de specifieke regels wilt 

weten. In veel gemeenten mag je een boom 

planten op 2 meter afstand van de erfscheiding. 

Als je ongevraagd een boom plant op grond die 

niet van jou is, dan ben je in overtreding. Je zult 

de boom moeten verwijderen als dit wordt 

gevraagd. Als je dit weigert kan een zaak tegen je 

volgen en kan je voor de kosten opdraaien om de 

boom te laten verwijderen. Er staat in de meeste 

gemeenten geen boete op. Als het tot een zaak 

tegen je komt moet men wel kunnen bewijzen dat 

jij de boom geplant hebt. 

Bron: 

www.duurzaamthuis.nl/ruimtes/hoeveel-

co2-nemen-bomen-op 

Kijk hier ook voor meer tips voor verduurzaming in 

en rondom het huis. 

 

Bronnen voor meer informatie over het vergroenen 

van de leefomgeving: 

• www.huisjeboompjebeter.nl 

• Bekijk hier een korte inspiratievideo. 

youtu.be/8jeEso--8XA 

In deze korte animatie zie je wat je zelf kunt 

doen om je huis en tuin natuurvriendelijk, 

watervriendelijk en klimaatbestendig in te 

richten.  

Kijk op www.huisjeboompjebeter.nl voor meer 

inspiratie en informatie. 

• steenbreek.nl 

Stichting Steenbreek wil samen met 

deelnemende gemeenten, waterschappen en 

provincies de leefomgeving vergroenen om zo 

de biodiversiteit te vergroten. Waar mogelijk 

wordt middels acties onnodige verharding in 

privé- en openbare ruimte vervangen door een 

diversiteit aan groen waarbij de hulp van 

inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. 

Gemeenten bepalen daarvoor zelf hun aanpak: 

samen met inwoners, organisaties en 

bedrijven. Vergroeningsacties zijn bijvoorbeeld 

aanleggen van voorbeeldtuinen, bouwen van 

insectenhotels, aanleggen van geveltuinen en 

vergroenen van een hele straat samen met 

buurtbewoners. Maar er is ook aandacht voor 

meer groen rondom bedrijfsterreinen, 

zorglocaties en schoolpleinen. 

Ook de Doarpstún en de Gemeente Opsterland 

doen mee.  

 

Lees hier het artikel op de site van Sa24.nl 

www.sa24.nl/nieuws/nieuws/25851/opsterl

and-sluit-aan-bij-stichting-steenbreek 

 

Al met al zijn het weer mooie initiatieven om 

Bakkeveen nog meer kleur en biodiversiteit te 

geven.  

 

Voor tuinvragen en opmerkingen over het groen in 

uw straat kunt u mailen naar 

doarpstunbakkefean@gmail.com 

 

De Doarpstún 

 

http://www.duurzaamthuis.nl/ruimtes/hoeveel-co2-nemen-bomen-op
http://www.duurzaamthuis.nl/ruimtes/hoeveel-co2-nemen-bomen-op
http://www.huisjeboompjebeter.nl/
https://youtu.be/8jeEso--8XA
https://steenbreek.nl/
http://www.sa24.nl/nieuws/nieuws/25851/opsterland-sluit-aan-bij-stichting-steenbreek
http://www.sa24.nl/nieuws/nieuws/25851/opsterland-sluit-aan-bij-stichting-steenbreek
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Dúnsjongers 
 

Wij, dorpskoor de Dúnsjongers, wensen een ieder 

die dit leest een gezond en gelukkig 2023. 

 

Bij een nieuwjaar hoort een nieuw begin om 

hobby’s te starten. Stap eens over de drempel en 

kom luisteren bij ons koor. Meedoen kan ook. 

🎶🎶 Je krijgt er energie van om samen te zingen. 

Wij nodigen mannen en vrouwen uit. 

 

U kunt ons elke donderdag avond beluisteren in de 

Dundelle, van 20.00 tot 22.00 uur  

 

Fijn Nieuwjaar….  

 

Groeten  

Piety de Boer, Ria de Haan en Joke de Boer.  

Bestuurders Dúnsjongers. 
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Zonnebloem naar Museumplein 

Grootegast 
 

De vrijwilligers van Zonnebloem Ureterp 

e.o  hebben een interessant en gezellig uitstapje 

georganiseerd naar het Museumplein in 

Grootegast.  

 

Het uitje is op vrijdagmiddag  

17 februari.  
Wanneer het gezelschap aankomt in Grootegast is 

er koffie met wat lekkers. Daarna volgt 

museumbezoek.  

 

Het Museumplein huisvest drie musea onder één 

dak.  

• Het LEGiO-Museum is een museum over Lego 

en is ontstaan uit samenwerking tussen 

verzamelaars en bewoners van Grootegast, die 

de historie van het bekende Deense 

Speelgoedmerk in Grootegast onder de 

aandacht willen brengen. Er is ook heel veel 

Lego in het museum om zelf mee aan de slag 

te kunnen. 

• In Het Victory Museum is de geschiedenis te 

zien van de bevrijding van Noord-Nederland 

door de Canadezen, in het bijzonder de 

bevrijding van de provincie Groningen. Het 

museum vertoont van zowel Canadese-, 

Duitse- als verzetszijde objecten die met deze 

tijd te maken hebben. Ook worden in 

diorama’s andere scènes uit de oorlog 

tentoongesteld. 

• De Museumdrukkerij geeft een beeld van het 

vele werk wat verzet moest worden om een 

boek, krant of folder te drukken in de tijd dat 

er nog geen computers en printers waren. 

Verder wordt er een grote keur aan 

typemachines tentoongesteld. In de 

typemachinehoek mag je ook zelf aan de slag 

om je eigen brief te typen. 

 

➢ Wanneer: vrijdagmiddag 17 februari 2023 

➢ De totale kosten voor deze middag zijn € 15,-

-per persoon 

➢ Voor vervoer wordt gezorgd  

 

U kunt zich vóór 6 februari 2023 opgeven bij: 

• Trienke Bijker tel. 0516-542074 of 

• Sietske vd Wal  tel. 0516- 541784 

 

Het bestuur van de Zonnebloem, afdeling Ureterp 

e.o. 

 

Zonnebloem Ureterp e.o naar de Orchideeënhoeve 
  

Op donderdag 24 november jl. is Zonnebloem 

Ureterp e.o. met een grote groep gasten incl. 

vrijwilligers een gezellig dagje uit geweest. Dit 

uitje ging naar de grootse Europese tropische 

tuinen in Luttelgeest. 

 

Men kon hier genieten van de mooiste ochideeën 

en een prachtige vlindertuin. 

 

Rond 9.30 uur vertrokken we met de bus van 

Veenstra reizen ri. Luttelgeest. Daar aangekomen 

gingen we eerst aan de koffie, met natuurlijk een 

heerlijk stuk gebak. 
 

Toen op naar de bloemen. Jonge, jonge, wat was 

er veel te zien. Je keek je ogen uit. Behalve de 

orchideeën waren er ook tropische vogels te zien. 

Heerlijk wandelen door de zwevende bloementuin, 

de vlindertuin, de orchideeëntuin, het amazone 

regenwoud, lori- tuin en nog veel meer... 

Tussen de middag werd er een goed verzorgde 

lunch geserveerd waarna we daarna weer tijd 

hadden om verder rond te kijken. Natuurlijk was er 

ook het nodige te koop en daar werd dan ook 

gretig gebruik van gemaakt. 

 

Rond 16.15 uur was de bus weer terug in Ureterp. 

Aan het eind van de middag was er voor iedereen 

nog een kleine attentie. Opnieuw was het een zeer 

geslaagde dag en hebben zowel de gasten als 

vrijwilligers erg genoten. 

 

Iedereen vond het jammer dat het alweer tijd was 

om afscheid te nemen. 

 

Namens de Zonnebloem afdeling Ureterp e.o. 

Irma Weening 
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Bakkeveen doet het goed! 
 

Ik blik graag terug op het jaar en ik kijk met 

enthousiasme uit naar het nieuwe jaar.  

 

Bij het terugblikken, denk ik aan de mooie stappen 

die ik menigeen in Bakkeveen heb zien zetten. 

Mensen die voorheen amper fruit aten, genieten er 

nu dagelijks van. Of mensen die elke dag een 

glaasje namen en er nu alleen met speciale 

gelegenheden voor kiezen en zich daar goed bij 

voelen. Vooral van het gevoel dat zij controle over 

zichzelf hebben en zich niet laten leiden door de 

'gewoonte' of door de sociale verwachtingen. Velen 

hebben ook hun arsenaal aan gerechten 

uitgebreid. Waar men voorheen alleen genoot van 

vlees en visgerechten, wordt er nu weleens een 

volledig plantaardige maaltijd op tafel getoverd en 

blijkt dat ook heerlijk te zijn. 

  

De resultaten van dit soort aanpassingen, hebben 

tot enorm veel positieve veranderingen in de 

gezondheid van vele dorpsgenoten geleid. Het was 

een feest om dat te mogen aanschouwen. De een 

stabiliseerde zijn bloedsuikers of zijn 

cholesterolgehalte, de ander verloor de kilo's waar 

hij of zij vanaf wilde. Ik zag velen weer blaken van 

de energie, terwijl ze zich daarvoor door de dag 

heen sleepten. Darmklachten verdwenen en de 

meeste mensen kregen als kadootje door hun 

nieuwe leefstijl, een soepelere stoelgang. Mooi 

toch?  

 

Natuurlijk heeft niet iedereen alle doelen bereikt 

waarmee hij of zij naar het spreekuur van de 

diëtist kwam. 

Toch hebben ook 

die stapjes 

vooruitgezet. Het 

ontbijt is 

bijvoorbeeld 

getransformeerd. 

Wat eerst alleen 

een kopje koffie 

en een crackertje 

was, is nu een 

volledig en 

volwaardig 

ontbijt. Dat is een 

hele vooruitgang 

in de gezondheid 

van de persoon, 

maar heeft zich 

bijvoorbeeld nog 

niet vertaald in 

vermindering van 

de kilo's. Als 

diëtist ben ik dan 

toch tevreden met de vooruitgang, ondanks dat de 

persoon misschien nog niet is afgevallen.  

 

Vanaf deze plek wil ik alle mensen die ik voor deze 

rubriek in de Slûswachter heb geïnterviewd, 

bedanken voor hun openhartigheid en moed om 

hun verhaal met hun dorpsgenoten te delen.  

 

Ik blik zeer tevreden terug op 2022. Ook ben ik 

enorm dankbaar dat de mensen in Bakkeveen mij 

zo positief als diëtist in het dorp hebben 

opgenomen. Samen met het fantastische team van 

huisartsen, apothekersassistenten, 

doktersassistenten en de POH doen wij ons best 

om de gezondheid van de Bakkeveners en de 

mensen in de omliggende dorpen, te waarborgen. 

In het nieuwe jaar staan wij ook weer voor jou 

klaar. 

 

Misschien kamp jij ook met een klacht waarvan je 

niet eens vermoedt dat de oplossing in je leefstijl 

ligt. Kijk er gerust eens samen met diëtist Jennifer 

Plein naar, wellicht vind ook jij de sleutel naar je 

gezondheid en leef je daarna weer vrolijk verder. 

 

Jennifer Plein 

Diëtist is specialist op het gebied van voeding in 

relatie tot ziekte en gezondheid en is gevestigd in 

huisartsenpraktijk Bakkeveen, Weverswâl 6, 

Bakkeveen. 

Heb je vragen oid neem contact op. 

Telefoon: 06 18033605 

E-mail:info@jenniferplein-dietist.nl 

 

Foto: Bakkeveen, 

december 2022 
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Acties van Amnesty 

In december 2022 
                             

Schrijfmarathon Amnesty  

in Bakkeveen 
Dit jaar heeft de werkgroep Amnesty Ureterp en 

omstreken voor het eerst op 10 december (de dag 

van de mensenrechten) de schrijfmarathon in 

Bakkeveen georganiseerd.  

 

In de Dúnhoeke hadden we, in de gezellige 

lesruimte van groep 3 en 4, een mooie plek om te 

schrijven. Er lagen 10 verschillende 

voorbeeldbrieven klaar, waar een keus uit gemaakt 

kon worden.  

 

De meeste schrijvers hebben, onder het genot van 

een kopje koffie, meerdere brieven geschreven. 

Deze brieven waren gericht aan verschillende 

ministers, koningen en ambassades.  

 

In de brieven werd gevraagd om gerechtigheid 

voor mensen die gediscrimineerd worden om wie 

ze zijn, vastzitten omdat ze hun mening geven of 

gefolterd worden vanwege hun geloof. Naast het 

schrijven van brieven konden er ook kaarten 

geschreven worden naar de gevangenen zelf.  

 

Als werkgroep hebben we de kaarten en brieven 

verzameld en ervoor gezorgd dat ze op de goede 

plek komen. Amnesty heeft veel online acties, 

maar een handgeschreven brief valt meer op.  

 

Wij willen alle schrijvers bedanken voor hun 

bijdrage aan deze schrijfmarathon. We hopen dat 

we een volgende keer nog meer schrijvers kunnen 

verwelkomen.  

 

 

 

 

Handtekeningactie kerstmarkt Ureterp 
Op zaterdag 17 december hebben we met een 

kraam op de kerstmarkt in Ureterp gestaan om 

kaarsen en kerstkaarten te verkopen en om 

handtekeningen te verzamelen voor twee petities 

om de mensenrechten te verbeteren. Ook zijn er 

kaarten geschreven aan de Russische ambassade 

over het onrecht van de oorlog in Oekraïne. 

 

Kerstkaartenactie Bakkeveen en Ureterp 
Tijdens de Kerstdiensten in Bakkeveen en Ureterp 

zijn honderden kaarten uitgedeeld. De kaarten 

worden gestuurd naar mensen waar Amnesty actie 

voor voert. Vaak gaat het daarbij om gevangenen:  

• (mogelijke) gewetensgevangenen,  

• gevangenen die geen (eerlijk) proces hebben 

gehad,  

• gevangenen die zijn gemarteld of ter dood zijn 

veroordeeld.  

Uit de reacties die Amnesty ieder jaar ontvangt 

blijkt dat één enkel kaartje veel kan betekenen. De 

behandeling van een gevangene kan verbeteren, 

heel soms volgt zelfs vrijlating, maar het 

belangrijkste is dat gevangenen weten dat ze niet 

zijn vergeten.  

 

                                                                        

Werkgroep Amnesty Ureterp en omstreken 

                                                                                        

Annie Oppedijk, Licia Hornstra,  

Hendrik Jan Haanstra, Tineke Luinenburg  
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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 Bakkeveen 
 
Terugkijken en weer verder. Voor welke 

verrassingen komen we te staan in 2023? 

  

Na het “afsluiten” van de coronaperiode leek het of 

er een waterval van activiteiten op Bakkeveen 

afkwam. Waren we het niet meer gewend of was 

het altijd al zo. Iedere week stond de agenda op de 

website vol met activiteiten. Afstemmen van data 

met elkaar bleek noodzakelijk. Opvallend was ook 

dat er weinig “nieuwe” evenementen georganiseerd 

werden. Wandeltochten, fietsdriedaagse, dodo en 

recent weer de kerstwandeling bleken flinke 

trekkers. Wie weet wat samenwerking nog voor 

andere creatieve, meer op het dorp gerichte, 

ideeën kan opleveren? 

 

Intussen is duidelijk dat Dúnhoeke vanaf maart 

weer vrij beschikbaar is. Dat betekent ook dat we 

de zaal gezelliger en meer up to date kunnen 

maken. Veel verschillende groepen gebruiken de 

ruimte en dat beperkt de mogelijkheden. Maar we 

doen ons best! 

 

Terugkijken betekent ook de vele vrijwilligers 

noemen die het mogelijk maken dat Bakkeveen 

zo’n fijn dorp is om in te wonen. Buitenstaanders 

zeggen altijd: Ja in Bakkeveen kan zoveel, hoe 

doen jullie dat?  

 

Bloeizone Bakkeveen kan terugkijken op een 

mooi jaar. De fittesten zijn natuurlijk doorgegaan 

en we zien steeds meer Bakkeveensters de 

drempel overstappen. Er is subsidie verworven 

voor een aantal activiteiten zoals een kook-

/voeding-project en  een sport-/spelweek. Het 

project buurtbegeleiding is gestart, hiervoor is 

afgelopen jaar geld toegezegd van de Van 

Teyensfundatie. Ook de Huiskamer is gestart en 

veel Bakkeveensters hebben inmiddels genoten 

van de mogelijkheid om gezellig met elkaar te 

eten. Als laatste nieuwe activiteit is het Walking 

Football gestart. Steeds meer mannen ontdekken 

dat walking football meer is dan wat rondwandelen 

op een klein voetbalveld. 

  

De “gewone” activiteiten gaan natuurlijk ook door: 

 

Natuurwandelen 

Wekelijks staan de vrijwillige begeleiders klaar om 

er een gezellig en gezond rondje van te maken. 

Iedere dinsdag 9.30 bij Dundelle. De wandeling is 

gratis ! 

Dank aan Anita voor het maandelijkse rooster, 

dank aan: Johan, Arjen, Jan, Johanna, Tine, Petra, 

Fokje, Frans, Fred. Zij lopen bij toerbeurt mee. Er 

is altijd plek voor meer vrijwilligers. Loop een 

keertje mee en kijk of het wat voor je is. 

 

Filmhuis 

Niet meer weg te denken in Bakkeveen. Steeds 

weer komen er andere dorpen kijken hoe we het 

doen. In januari worden twee films gedraaid: 

vrijdagavond 6 januari en zondagmiddag 21 

januari. Ook zijn de voorbereidingen gestart voor 

het filmweekend dat plaatsvindt op 10/11/12 

maart.  www.bakkeveen.nl/filmhuis. 

 

Ook het filmhuis heeft haar vaste 

vrijwilligersgroep: Natuurlijk Sybrand als “motor” 

met assistentie van Sietske, Roelie en Emy. 

 

De Huiskamer 
Na de start in maart, bleek iedere bijeenkomst een 

succes. Als mensen een keer geweest zijn, komen 

ze terug. Het kerstdiner in december werd 

gehouden in een prachtig versierde zaal, lifemuziek 

en een heerlijk ouderwets kerstdiner, verzorgd 

door De Brink. Reacties na afloop: het leek wel een 

chique restaurant! Voor deze keer was het 

maximum aantal gasten op 50 gezet. Dit 

betekende natuurlijk extra werk voor de 

huiskamergroep: Petra, Bauke, Tet, Janneke, 

Roelie en Roel. Het was fantastisch en dat geeft 

extra energie om door te gaan.  

 

18 januari staat het volgende diner gepland. 

Dankzij een subsidie, aangevraagd door de 

bloeizone, zijn er akoestische platen geplaatst 

tegen het plafond van de huiskamer. De gasten 

vonden het een grote verbetering. Praten en elkaar 

verstaan is net zo belangrijk als de heerlijke 

maaltijd. 

 



28 

  



29 

Fittesten 

13 en 14 januari staan weer fittesten gepland. 

Iedere Bakkeveenster kan gratis 1x per jaar 

deelnemen. Bij de fittesten wordt in een gezellige 

sfeer een aantal testen afgenomen om de 

algemene conditie te testen. Ook wordt er 

gewogen, bloeddruk gemeten en suiker 

gecontroleerd. Alle testen worden, met 

uitzondering van de medische testen, afgenomen 

door vrijwilligers.  

 

Ook hier mogen de vrijwilligers worden genoemd 

die er iedere keer in slagen de fittesten, samen 

met de deelnemers, tot een succes te maken. Jon, 

Frans, Jennifer (onze professionals) en de vele 

vrijwilligers, bedankt! In deze Slûswachter hebben 

we ook een kort verslag van de resultaten 

opgenomen, gemaakt door Anouk Willems ( 

Rijksuniversiteit Groningen) die ook nu nog 

betrokken is bij de fittesten. 

 

Aanmelden kan nog via fittesten@bakkeveen.nl 

of www.bakkeveen.nl/bloeizone. Voor zaterdag 

11 maart kan ook al ingeschreven worden. 

 

Walking Football 
Na de start met Foppe de Haan heeft Jacob de 

organisatie op zich genomen en nu wordt er 2x per 

maand getraind door een groeiende groep mannen. 

Voor wie het nog niet weet: walking football wordt 

gespeeld op een half veld, je mag niet rennen, je 

mag elkaar niet aanraken en de bal mag niet hoog. 

Er worden in Friesland al competities gespeeld. Wie 

weet wordt het een vast onderdeel van de 

voetbalvereniging! Kijk naar de aankondiging op de 

website en in de Slûswachter. 

 

Dorpstuin Bakkeveen  

De Doarpstún is onderdeel van Bloeizone 

Bakkeveen met een eigen subsidie 

(Mienskipfunds). De dorpstuin maakt van 

Bakkeveen een grote mooie tuin met meer 

biodiversiteit. Afgelopen maand zijn er 

bollenmanden gemaakt. 83 huizen in Bakkeveen 

staan er in het voorjaar kleurig bij met een 

prachtige bollenmand bij de deur. Als buurten hun 

groen willen aanpassen, neem dan kontakt op met 

dorpstuin Bakkeveen: Geert, Dick, Annemarie, 

Aaltje, Laura of Roelie. 

 

(H)eerlijk eten 
De eerste jaren van de bloeizone is er veel 

(H)eerlijk gegeten. In de coronajaren is het op de 

achtergrond geraakt hoewel een enkele groep zo 

nu en dan nog bij elkaar komt.  

 

Bij (H)eerlijk eten nemen twee of drie mensen het 

initiatief om in een van hun huizen met een groep 

(6-8 personen) te eten, liefst ook met mensen die 

je niet kent. De initiatiefnemers koken een gezonde 

maaltijd, uitgebreid of niet, en betalen gezamenlijk 

de kosten (het was €8,- pp). De initiatiefnemers 

nodigen de gasten uit en maken er een mooi 

feestje van.  

(H)eerlijk eten was een groot succes en ook nu nog 

komen zo nu en dan mensen op deze basis bij 

elkaar.  

Wilt u ook iets organiseren of deelnemen aan een 

maaltijd, laat het even weten aan iemand van de 

regiegroep of via bloeizone@bakkeveen.nl  

 

Regiegroep  

Maandelijks komt de regiegroep (Jon, Annemarie, 

Roel, Frans, Jennifer, Silde en Emy) bij elkaar om 

lopende zaken te bespreken en de koers van het 

bloeizoneproject uit te zetten en te bewaken.  

 

Nieuwe initiatieven worden besproken en iedere 

bijeenkomst komt er wel wat nieuws op tafel. Na 

zes jaar bloeizone zien we het nog steeds zitten. 

Zowel in Bakkeveen als in gemeente en Friesland 

en ook landelijk komt er steeds meer aandacht 

voor leefstijl als voorwaarde voor gelukkig en 

gezond oud worden. In de kerstkranten verschenen 

meerdere artikelen van specialisten die nu ook 

leefstijl bespreken met hun patiënten. We zijn op 

de goede weg! 

 

Voor (nieuwe)inwoners van Bakkeveen die op een 

of andere manier hun talenten in willen zetten en 

thuis willen raken in Bakkeveen, er is genoeg te 

doen  bloeizone@bakkeveen.nl 

 

We maken er weer een mooi jaar van!!!!!!! 

 
Emy Hoogenboom 

 

Regels en schema Walking football 
 

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 12 januari om 15:00 uur 

➢ Donderdagmiddag 2 februari om 15:00 uur 

➢ Donderdagmiddag 23 februari om 15:00 uur 

➢ Donderdagmiddag 16 maart om 15:00 uur 

 

Locatie: Voetbalveld van vv Bakkeveen. 

Inlichtingen: Jacob van der Weij - 06 222 88 719

mailto:bloeizone@bakkeveen.nl
mailto:%20%20bloeizone@bakkeveen.nl
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Resultaten fittesten Bakkeveen 
verzameld door Anouk Willems (Rijksuniversiteit Groningen 

 

Al 3,5 jaar fit 

In 2019 is het project Bloeizone Bakkeveen gestart 

en sindsdien worden in Bakkeveen fittesten 

gehouden om gezondheid en fitheid te meten.  

 

Ondertussen hebben 323 inwoners meegedaan, dit 

is 17% van het totaal aantal inwoners! Gemiddeld 

verliezen deelnemers 1,5 kg in de eerste maand 

dat ze meedoen. De deelnemers die na 3 jaar weer 

langskomen zijn gemiddeld 3 kg afgevallen. Ook de 

middelomtrek van Bakkeveen wordt slanker, 

namelijk 1,5 cm na een maand en 2,5 cm na 3 

jaar. 

  

Tijdens de fittesten wordt ook wetenschappelijk 

onderzoek gedaan vanuit de Rijksuniversiteit 

Groningen. Daarbij wordt gekeken hoe de mentale 

en lichamelijke gezondheid verandert buiten de 

fittesten om.  

 

Na 1 maand verbeterde de mentale en lichamelijke 

gezondheid significant.  

Dit wil zeggen dat mensen minder last hadden van 

bijvoorbeeld hoofdpijn, stress of vermoeidheid.  

Ook verlaagden mensen hun bloeddruk en 

bloedsuiker significant.  

 

Helaas hebben we nog weinig gegevens van 

mensen die al langer meedoen, dus heb jij al 

eerder aan een fittest deelgenomen en wil je weten 

hoe je er nu voor staat, kom langs!  

 

Je weet niet alleen zelf weer waar je staat, maar 

helpt ook de wetenschap te ontdekken wat de 

invloed van 3,5 jaar Bloeizone Bakkeveen is! 

 

Gehele groep (148 deelnemers) 

Geslacht 

Man 41 

Vrouw 107 

Leeftijdsgroep 

18 t/m 39 jaar 34 

40 t/m 64 jaar 61 

65 t/m 74 jaar 36 

75 jaar en ouder 6 

BMI categorie 

Ondergewicht (<18,4) 1 

Gezond gewicht (18,5-24,9) 49 

Overgewicht (25,0-29,9) 72 

Obesitas (>30,0) 26 

Middelomtrek 

Gezond (man: < 94cm, vrouw: < 80cm) 22 

Centrale obesitas (man: ≥ 94cm, vrouw: 

≥ 80cm) 

126 
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In het nieuwe jaar, op woensdag 18 

januari 2023, kunnen we weer gezellig en 

lekker eten in “De Huiskamer” 

 

En wat wordt het deze keer? 

• Een heerlijk stamppotbuffet. 
• Voorgerecht is een vrolijke salade. 

• Nagerecht is weer een zoete verrassing.  

• Natuurlijk is er gratis koffie of thee na de 

maaltijd. 

 

En……… 

Op woensdag 15 februari wordt er bruine 

bonensoep en snert aangeboden. 

Uiteraard met toebehoren.   

 

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 elke keer meer belangstelling, dus  

snel aanmelden 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:bjeninga@hotmail.com
mailto:dijkroelie@gmail.com
mailto:roelofhoekstra@home.nl
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Van zingen word je vrolijk 
 

       
 

Op dinsdag 24 januari 2023 is er weer 

“SJONG” in “Het Ankerplak” van 14.00 

tot ±15.30 uur. 

 

Onder leiding van Tjitte Muizelaar (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 nog niet eerder zijn geweest.  

 

➢ Bauke Jeninga (06 30923333) en  

➢ Petra de Jong (06 52677778) 

 

P.S… op dinsdag 21 februari 2023 de tweede 

keer “SJONG” in het nieuwe jaar 
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Vrouwen van Nu Bakkeveen 

vieren Kerst 2022 
 

 

Vandaag donderdag 22 december zijn we gezellig 

bij elkaar in Dúndelle om kerst te vieren. 

 

We beginnen met een drankje en wat te 

knabbelen, we kletsen er lekker op los. Want dat is 

heel erg belangrijk bij ons vrouwen. Alles 

bespreken we met elkaar over de kinderen, hoe het 

met ze gaat enz. en wat we eten met de kerst. 

 

Dan vertelt Lia Balm een prachtig kerstverhaal, de 

dames zijn er stil van. 

 

We hebben een broodmaaltijd deze keer, een kop 

soep en twee belegde broodjes, kerststol en een 

salade. Met een kopje koffie/thee erbij. 

 

Na het eten is er weer even tijd om te kletsen, 

maar dan moeten de hersens weer even wakker 

geschud worden met een kerst Quiz, die is bedacht 

door ondergetekende. 

 

Nou hij was pittig, er waren twintig vragen. 

1. Ine jansen 12 goed 

2. Nel Reinsma 11 goed 

3. Eja Oepkes 10 goed 

Ze kregen een leuke attentie. 

 

Als afsluiter dronken we nog een kopje koffie/thee 

met wat lekkers erbij, het was een gezellige 

middag en avond. 

 

We wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar en 

hopen op een mooi jaar, met veel creativiteit, 

uitstapjes maken, maar wat het belangrijkste is 

een goede gezondheid voor iedereen. 

Wees een beetje lief voor elkaar. 

 

We zien jullie weer op woensdagmiddag 18 

januari, met gastspreker Frank Blok die ons 

komt vertellen over de watersnoodramp in 

1953. 

 

Graag tot ziens 

 

Namens het bestuur 

Vrouwen van Nu Bakkeveen 

Truus W 
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Dorpssteunpunt 

 

Bakkeveen 
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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 

De Beste wensen voor 2023 
 

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:  
 

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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Mijn oud en nieuw viering 
 

Ik was 6 jaar oud, we verhuisden van Groningen 

naar Amsterdam in 1960. Samen met mijn ouders, 

zussen, opa en oom. Mijn vader werkte bij Fokker 

en zo kregen wij ons huis in Amsterdam.  

 

De flat waarin we kwamen was vier hoog, en wat 

een luxe, een lavet en een douche, drie grote 

slaapkamers. Ik sliep met mijn zussen in 1 

slaapkamer heel erg gezellig. De flat van ons lag 

ook 4 hoog. 

 

Een grote straat waar we heerlijk konden spelen. 

Achter een grote tuin en er werd nog veel 

gebouwd, het was echt voor ons gigantisch. 

Maar wat me het meeste is bij gebleven zijn twee 

dingen met oud en nieuw.  

Ten eerste op de derde verdieping woonde mijn 

toekomstige zwager en die was gevraagd om op 

het vuurwerk van de buurman van de eerste 

verdieping te passen.  

 

Hij had de doos op de brievenbussen gezet, zodat 

de kinderen er niet bij konden. Mijn zwager zal ik 

maar zeggen stak een rotje aan in de hal en je 

raad het al zeker, het kwam in de doos terecht. Er 

zat geen raam meer in. De deur lag op straat en 

een herrie het was ongelofelijk; dat er geen 

gewonden bij zijn gevallen is echt een geluk 

geweest. De eigenaar was wel in 1 klap alles kwijt 

en hoefde zelf niks meer te doen. 

 

Maar het allermooiste wat ik ooit heb meegemaakt 

is dit, elk jaar met oud en nieuw om twaalf uur 

kwam de over buurjongen (naam vergeten) op 

balkon met zijn trompet en speelde Il Silenzio zo 

prachtig mooi, de hele straat was doodstil en 

daarna klapte iedereen voor hem, nu ik het zo 

schrijf krijg ik nog kippenvel ervan. Wat een 

geweldige ervaring was dat.  

 

De tien jaar dat ik daar heb gewoond hebben we er 

10 keer van mogen genieten, en dat nummer is 

nog steeds voor mij een kippenvel moment. 

 

Wij wensen iedereen een mooi en gezond 2023 

toe. 

Truus Witteveen 

  

 (Jeugd)- herinneringen aan bepaalde 

gebeurtenissen? Wil je die delen met de lezers? 

Dan graag insturen naar info@bakkeveen.nl  
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Muziek bij de Buren in Bakkeveen 
 

Muziekfeest ‘Muziek bij de Buren’ is op 

zondagmiddag 12 februari, vanaf 13.30 

uur. 

 

Het concept is simpel: artiesten treden gratis op in 

5 huiskamers, die door anderen beschikbaar 

worden gesteld. 

In de intieme setting van een huiskamer kom je bij 

je buren over de vloer. De huiskamer dient meteen 

als podium voor een artiest. 

 

De muzikanten spelen drie sets van dertig 

minuten, gratis. Tussendoor kunnen de bezoekers 

van het festival na een set dus van de ene 

huiskamer naar de andere huiskamer hoppen.  

De optredens zijn gratis te bezoeken en vanaf 

16.00 is er een gezellige gezamenlijke afsluiting in 

De Brink bestemd voor Muzikanten, gastadressen 

en bezoekers. 

 

Wie treden op en wat zijn de locaties? 
1. Foarwurkerwei 10:  

Sa no en Dan Jazz Orkest 

Zij zullen je vermaken met oude jazzmuziek. 

2. Ecofeen 21: Gertjan Veenstra 

Gertjan zingt liedjes uit verschillende musicals. 

3. Kleasterkamp 8: Blowing Away 

Lekkere relaxte poprock maar ook een aantal 

swingende nummers. 

4. Alde Drintsewei 11: Hans en Freddie 

Hans en Freddie spelen vanmiddag 

hoofdzakelijk nummers van Bob Dylan. 

5. Lange Singel 26: Trio Bakkeveen 

Dit gelegenheidstrio speelt kamermuziek, o.a. 

een trio van Telemann en een pianotrio van 

Mozart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hopen jou ook te zien op dit swingende 

huiskamer muziekfeest, dat financieel ondersteund 

wordt door: 

• St. Vlooienmarkt,  

• Dorpsbudget Bakkeveen en  

• Gemeente Opsterland.  

Hartelijk dank daarvoor. 

 

Begin februari wordt in Bakkeveen nog een folder 

verspreid met alle benodigde informatie. 

 

Tot ziens bij ‘Muziek bij de Buren’.   

Mis het niet! 
 

Namens commissie ‘Muziek bij de Buren’, 

Sybrand Bosma 

Contact: 0516-541770 / 06-10699091 
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Aldjiersploeg met taart 

 

In het kader van de Nationale vrijwilligersdag op 

woensdag 7 december is van de Bakkevenster 

organisaties de Aldjiersploeg als winnaar uit de bus 

gekomen.  

Deze groep van 19 personen verzorgt ieder jaar 

weer voor de verlichting over de vaart en 

meerdere locaties en tijdens de Lichtjesavond op 

de begraafplaats.  

 

De verloting door wethouder Libbe de Vries leverde 

2 taarten op voor de groep. Woensdagmiddag 7 

december was de bijeenkomst op Stoukamp 4, 

waar de vrijwilligers werden onthaald met taart en 

koffie. 
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Natoer Nijs 

Januari 2023 

(over december)

Toch een vroeg wintertje. Zowaar hebben we 

kunnen schaatsen. Wat betekent die vorstperiode 

voor de natuur? Laat ik vooropstellen dat een 

vorstperiode prima is en erbij hoort. Het is gewoon 

een onderdeel van de jaarcyclus. Wat is het effect 

dan?  

 

Er zijn onder de vogels elk jaar meer soorten die 

blijven overwinteren. In feite de gok nemen dat 

het wel mee zal vallen. Een kort wintertje, zoals 

we nu hebben gehad, zal niet veel schade 

opleveren. De vogels kunnen wel enkele dagen 

met wat minder. Maar, er zijn uitzonderingen, 

vooral als een vorstperiode toch te lang gaat 

duren. Enkele soorten zijn hiervoor gevoelig, zoals 

IJsvogel (vreemde naam, want hij houdt juist niet 

van ijs), Houtsnip, Watersnip, Bokje (alle drie 

afhankelijk van een modderige bodem) en andere 

steltlopers die even niet kunnen peuren in de 

bodem.  

 

Meerdere soorten gaan alsnog richting zuid. Er is 

dan sprake van een “vorstrush”, soms enkele 

dagen al voor een vorstperiode. Kennelijk zien ze 

dat aankomen. Voorbeeld van zo’n vorstrush zijn 

groepen Kieviten, Wulpen, Goudplevieren, ganzen, 

eenden en zwanen, die snel naar het zuiden 

trekken. Als het ware op en neer vliegen met de 

vorstgrens mee. Let in de bossen op groepen 

mezen. Soms zitten er ook andere zangertjes, 

Goudhaantjes, Boomkruipers en Boomkevers en 

Spechten tussen. Hieronder enkele bijzondere 

meldingen.  

 

Paddenstoelen zijn na een vorstperiode bijna alle 

vergaan, maar de houtzwammen, trilzwammen en 

enkele andere soorten komen na zo’n periode juist 

tot groei.   

 

Waarnemingen 
 

Vogels 
De kans op Pestvogels lijkt deze winter niet erg 

groot. De invasie heeft Denemarken grotendeels 

bereikt, maar daar is het min of meer gestopt. Er 

is nog wel kans op een- of enkelingen.  

 

Houtsnippen werden op meerdere plekken 

gemeld, o.a. Duinen, Slotplaats, Oude Bosch en 

Duurswouderheide. Soms hoor je iets snel 

opvliegen met veel gekraak van takken Als je hem 

ziet, vliegt er een bruine vogel op ter grootte van 

een lijster of Gaai.  

 

Een mogelijke Humes Bladkoning werd gemeld 

op Allardsoog. Een zangertje ter grootte van een 

Tjiftjaf met een duidelijke vleugelstreep en een 

Zwarte mees-achtige roep. Deze soort verschijnt 

vaak laat in het jaar (november) en is een 

zeldzame gast uit noordelijk Rusland en Siberië. 

Een speurtocht mijnerzijds leverde helaas niets 

meer op. 

 
Humes Bladkoning 

 

Vuurgoudhaantje, een prachtig vogeltje werden 

aangetroffen in het Oude Bosch (2) en de Duinen 

(2). Ook bij Siegerswoude, Stripe en 

Duurswouderheide werd de soort aangetroffen.  

 
Vuurgoudhaan 

 

Let ook op Watersnip of Bokje (iets kleiner met 

kortere snavel). Deze soorten kunnen zo maar uit 

een slootrand opvliegen, vooral tijdens een 

vorstperiode.   
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Mocht er weer een vorstperiode komen, let dan 

ook een strooiplek en vetbollen in uw tuin. Er 

verschijnen soms verrassende soorten. 

 

  

Paddenstoelen 
Houtzwammen en Trilzwammen gedijen nog 

prima. O.a. Elfenbankjes, Witte Bultzwam, 

Grijze Buisjeszwam, Oranje Aderzwam, Gele- 

en Eikentrilzwam, Dennenmoorder (lugubere 

naam!) zijn hier en daar wel te vinden. (zie enkele 

foto’s hieronder.) 

 

 
Oranje Aderzwam 

 

 

 
Gele Trilzwam 

 

 
Dennenmoorder 

 

Mossen en Korstmossen  
Let ook op de vele soorten mossen en 

korstmossen. In deze periode zijn ze op hun 

mooist. Het op naam brengen van soorten is lastig. 

Bij een eigen onderzoek (met goede literatuur en 

microscoop) gaat het wel wat beter.  

 

 
Gewoon Schriftmos 

 

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. 

  

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

Op maandag 19 december 2022 gaf Theo Mulder 

een inspirerende en zeer informatieve lezing over 

dit thema. Er waren veel boeren aanwezig. Dat 

was precies wat de Natuerferiening had gehoopt. 

Het thema was immers: hoe houden we de 

bodem gezond en levend?  

Daartoe zou het roer om moeten in de landbouw, 

maar daar niet alleen.  

 

Theo Mulder (van Mulder Agro) legt uit hoe het 

anders kan en zou moeten in de landbouw. Hij 

baseert zijn inzichten en ervaringen vooral op de 

reizen die hij in het buitenland heeft gemaakt, 

zoals Indonesië. Daar wordt veel meer aan 

kringloop landbouw gedaan. Theo is een groot 

voorstander van het Kringloop denken. 

 

Hij verwijst naar andere lezingen die hij heeft 

gehouden en die op internet zijn te vinden, zoals 

Symphony of Soils en Festival B in Drachten. Daar 

kunnen geïnteresseerden ook ideeën opdoen.   

 

Een gezonde bodem werkt zoals de stofwisseling in 

de mens: de bovenste laag is de “maag”, die 

voedsel verteert en humus vormt. Die humus kun 

je vergelijken met de poep die door het 

darmstelsel kruipt; daar wordt alles omgezet in 

bruikbare energie. In de bodem wordt humus 

omgezet in nuttige voedingsstoffen voor de 

gewassen. Die omzetting gebeurt door schimmels, 

insecten, bacteriën. 

  

De humus in gezonde grond kan ziektes weren, 

water vasthouden en ook koolstof vasthouden. 

Allemaal van groot belang !  

 

Bodemleven 
2015 was het jaar van de bodem. In één hand 

aarde (grond) zitten als het goed is, meer 

bacteriën en schimmels dan dat er mensen op 

aarde zijn. Een gezonde bodem produceert gezond 

en voedzaam voedsel. Zoals een gezond 

darmstelsel voor de mens van belang is; ook de 

hersenfunctie is beter bij een gezonde darmflora!  

We moeten zuinig zijn op de bodem. Van de hele 

globe bestaat slechts 3 % uit vruchtbare teelaarde! 

 

De grond is als de pens van een koe. Op die 

vergelijking komt Theo bij herhaling terug; het 

verheldert zijn betoog steeds weer. De darmen 

zetten het voedsel om in energie. De levende 

organismen in de bodem zetten het regenwater, de 

planten resten, alles wat in de bodem terechtkomt, 

om in energie. Maar dat proces kun je ernstig 

verstoren als er te veel van bepaalde stoffen in de 

bodem terechtkomen, of als er gifstoffen in de 

bodem komen. Zoals ook bij mensen met slecht 

eetgedrag: dat verstoort de gezonde stofwisseling 

in de darmen. Pesticiden en kunstmest verstoren 

de kringloop van zonlicht, regenwater, 

plantengroei en bodemleven.  

 

Kunstmest 
Justus von Liebig (1803-1873), uitvinder van 

kunstmest, bracht aanvankelijk veel vooruitgang: 

hogere productiviteit per hectare. Maar, net als 

bijvoorbeeld Mansholt, kwam hij tot andere 

inzichten toen duidelijk werd wat de gevolgen zijn 

van veelvuldig en langdurig gebruik ervan. Hij 

werd een tegenstander van veel gebruik van zijn 

eigen vinding.  

 

Kunstmest geeft wel extra plantengroei, maar 

maakt de plant minder voedzaam en minder 

smakelijk voor de mens. 

  

Fosfaat, een bestanddeel van veel soorten 

kunstmest, komt voor in de natuur. Het wordt 

gebruikt bij de energiehuishouding van planten om 

zonlicht in voedsel om te zetten. Fosfaat wordt ook 

gewonnen in dagbouw uit Marokko, maar dat 

product is eindig. Vroeger werd wel pinguïnpoep 

voor bemesting gebruikt. 

  

Veel fosfaat toevoegen aan de grond verstoort 

echter de natuurlijk kringloop van de plantengroei. 

De grond raakt eraan verslaafd en de kringloop 

werkt niet meer. Voor productie is dan kunstmest 

onmisbaar geworden.  

 

In onze gekweekte groentes die gangbaar zijn in 

de supermarkten zien we dat de mineralen en 

vitamines erin teruglopen. Een Broccoli van 1985 is 

niet gelijk aan een broccoli van 2022. Nee de 

broccoli van 2022 is minder rijk en voedzaam. 

Theo laat grafieken zien met vergelijkingen van 

voedsel uit 1985 en nu. De Duitsers noemen onze 

tomaten van tegenwoordig ook wel 

“Wasserbomben”: er zit geen kracht meer in en er 

zit geen smaak meer aan. Dit is hoofdzakelijk door 

de massaproductie van groentes, met veel gebruik 

van kunstmest en ‘gewasbeschermingsmiddelen’. 

Of in kassen waarbij de gewassen hun voeding uit 

een voedingsgootje moeten halen. Er komt dan 

geen echt bodemleven meer aan te pas. 

 

Pesticiden 
Maar de bodem is lang niet altijd gezond. We 

maken het bodemleven stuk met gebruik van 

kunstmest en pesticiden (pesticide betekent 

eigenlijk: pest doder. Dus: doder van plagen). Er 

zijn pesticiden die gelden als ‘allesdoder’. Moeten 

we daar blij mee zijn?  
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Theo Mulder houdt zijn enthousiaste betoog graag 

positief, maar ontkomt er niet aan uit te leggen dat 

gebruik van pesticiden de dood betekent van het 

nuttige bodemleven. Hij citeert president 

Rooseveldt die zei: “A nation who destroys it’s soil 

destroys itself”(een land dat zijn bodem vernietigt, 

vernietigt zichzelf).  

 

“We gebruiken in Nederland rond de tien miljoen 

kilo landbouwgif per jaar. Tien miljoen kilo. De 

bodem, en daarmee het hele voedselsysteem, is 

hopeloos verslaafd. En dat is desastreus voor de 

biodiversiteit, terwijl biodiversiteitsverlies een 

minstens even grote ramp is als 

klimaatverandering” (Peek, Denktank 

Voedselsysteem in de biodiversiteitscrisis. NRC 

10/12/2022). “  

 

Alternatieven: toekomstperspectief. 
Het kan ook anders. In Noord Korea zag Theo 

voorbeelden van kringloop denken. Goede 

humusvorming zorgt door de fermentatie van de 

natuurlijke voedingsstoffen (plantenresten) voor 

veel effectieve micro-organismen (ESM). Die 

dragen bij aan een evenwichtige verhouding 

koolstof-stikstof. 

   

Ook kan men werken met een groenbemester, dat 

geeft juist rijker bodemleven. Daarnaast wordt een 

groenbemester ook wel toegepast om uitspoelen 

van de grond te voorkomen.  

 

De grond wordt dan meer een spons die vocht kan 

vasthouden. Zo wordt de ergste verdroging 

tegengegaan. 

  

“Groenbemesters activeren het bodemleven en 

helpen zo mee om de bodem gezond te houden. 

De toplaag van de bouwvoor zit vol met nuttige 

bacteriën, schimmels, protozoa, bodeminsecten en 

wormen. Groenbemesters helpen het bodemleven 

in stand te houden en dragen daardoor bij aan 

bodemweerbaarheid en gezondheid”(internet). 

 

De natuur kan zoveel zelf, en vaak veel beter! 

Vooral wanneer je het bekijkt op de kwaliteit van 

de productie (niet alleen naar de kwantiteit), en 

ook met het oog op de langere termijn. Elk groen 

blad is als een zonnepaneel: het zet zonlicht om in 

energie. De plant onttrekt vocht en voedsel aan de 

grond, maar brengt ook de suiker die de plant zelf 

vormt weer terug in de grond. Deze kringloop kan 

zichzelf goed in stand houden. 

  

De natuur laat planten afsterven in de herfst. 

Groenbemesting en iedere bemesting zou dan ook 

beter in de herfst kunnen plaatsvinden. Anders dan 

nu meestal gebeurt (in de lente). De gunstige 

invloed kan dan rustig doordringen in de bodem 

gedurende de winter. 

 



45 

Bewustwording en veelomvattende 

verandering 
Verandering vraagt tijd, en verandering kan niet 

alleen komen van de boeren. Voor een goed 

perspectief op de toekomst van allen, inclusief de 

landbouw, is veel meer nodig. De banken en de 

overheid zouden moeten bijspringen als boeren 

willen omschakelen. De supermarkten, de hele 

voedingsindustrie, zouden andere prijzen moeten 

berekenen, zodat boeren een eerlijker aandeel 

krijgen in de opbrengsten van hun product.  

 

Biologische producten zouden niet zoveel duurder 

moeten zijn dan de gangbare producten; het 

omgekeerde zou eigenlijk beter zijn. De consument 

zou dan eerder geneigd zijn deze producten te 

kopen. De consumenten, wij allemaal, zouden 

moeten accepteren dat goed voedsel niet voor 

vrijwel niets te koop kan zijn. En ook dat er wel 

eens een kromme komkommer tussen ligt; die is 

niets minder lekker! 

 

Kringloopdenken.  

Dit is het centrale thema van het betoog van Theo 

Mulder. Hij wijst op acties als ‘Give a shit’ of ‘Tour 

de poep’; acties om menselijke fecaliën te 

verzamelen en in de landbouw toe te passen. Ook 

de consument zelf kan dan deel zijn van de 

kringloop in de landbouw. Hij verwijst ook naar de 

film “Holy shit”.  

 

“We willen kringlooplandbouw uitoefenen maar in 

ons systeem zit een groot lek: onze eigen poep en 

plas spoelen we namelijk door de WC. Daarmee 

gaan kostbare nutriënten verloren die een boer 

nodig heeft om duurzaam voedsel te verbouwen. 

 

Bijna alles wat we eten komt van een boerderij. Na 

vertering komen de resterende grondstoffen niet 

terug op de boerderij. In de huidige kringloop van 

mineralen in het landbouw-voedselsysteem zit 

namelijk een groot lek. Alle mineralen uit de 

menselijke uitwerpselen komen uit de bodem van 

de boer maar keren daarin niet terug. Het tekort 

dat ontstaat wordt aangevuld met kunstmest en 

dierlijke mest. “ 

 

“Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat we in 

Nederland jaarlijks 35 miljoen kilo fosfaat, 

110 miljoen kilo stikstof en 34,5 miljoen kilo kali 

verloren laten gaan. Dit spoelen we met zijn allen 

gewoon door in de wc. Dit is absoluut niet vol te 

houden. Kali halen we nu vooral uit Rusland. 

Fosfaat uit Marokko en stikstof met hulp 

van fossiele energie uit de lucht. Voor 10 ton 

kalkammonsalpeter is 3.600 m3 aardgas nodig. 

Met de huidige aardgasprijzen vliegen de kosten 

omhoog.  

  

De samenleving wil graag kringlooplandbouw. Met 

deze actie willen we bewustwording kweken om 

het beter te doen. De boeren willen dit ook en zien 

de voordelen hiervan. De zeer hoge 

kunstmestprijzen versnellen dit denken. Omdat er 

zoveel mineralen verloren gaan ontstaan er 

wereldwijd tekorten. Het is belangrijk dat we als 

samenleving het gat in de kringloop dichten en de 

barrières slechten die hergebruik van essentiële 

mineralen en waardevolle stoffen belemmeren.” 

(internet) 

 

Door bewustwording van wat we op ons bord 

krijgen en door gezonder eetgedrag wordt de 

goede boer ook wel de dokter van de toekomst 

genoemd. Door het andere denken ontstaan er 

andere stromingen, zelfs doctoren in het 

ziekenhuis beseffen hoe belangrijk gezonde 

voeding is voor het lichaam. Beter dan pilletjes 

slikken. 

 

Echter, helaas is de voedingsindustrie heel 

machtig, en weet alternatieven (biologische) af te 

wenden. Er moet veel gebeuren, maar het kan!  

Als we allemaal in beweging komen, gebeurt er 

werkelijk wat.  

 

Na afloop van de lezing ontstond een levendige 

discussie. Velen bleven aan de verschillende 

tafeltjes doorpraten: hoe gaan we dat dan doen? 

Waar moet je mee beginnen?  

 

Laten we hopen dat deze avond heeft bijgedragen 

aan een verandering ten goede in de landbouw 

rond ons dorp.  

 

Oene Roelsma en Claartje Slofstra 

 

De Natuerferiening wenst u 

allemaal een goed 2023: 

• meer biodiversiteit 

• beter landschapsbehoud 

• nog meer te genieten in de 

natuur! 
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Hannekemaaierstocht 2023 
 

Beste wandelaars, in 2023 kunnen wij eindelijk 

weer drie dagen aan de wandel. 

 

De tiende Hannekemaaierstocht is op 27, 28 

en 29 april 2023. 

 

Deze (laatste?) keer lopen wij van Bourtange naar 

Bakkeveen langs een vernieuwde route. Onderweg 

overnachten de wandelaars in hotels te 

Stadskanaal en Zeegse. 

 

De inschrijving voor de tocht van Bourtange naar 

Bakkeveen sluit op 1 februari 2023. 

Inmiddels hebben zich al vijftig enthousiaste 

wandelaars opgegeven. En daarmee is de tocht al 

helemaal volgeboekt! Vanaf nu werken wij daarom 

met een wachtlijst. 

 

Wij streven er naar om per dag maximaal 25 

kilometer te lopen. 

 

Deelnameprijs: € 275,-- (inclusief vervoer 

Bakkeveen-Bourtange, avondeten, overnachtingen, 

ontbijten, lunchpakketten en routebeschrijvingen) 

 

De Hannekemaaierscommissie,  

Josien Meulenhoff, Sjirk van Gorkum en Jacob van 

der Weij. 

 

Emailadres: hannekemaaiers@live.nl
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Tennisvereniging  

'Dúndelle' 

 

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

 

 

Gezellige start van 2023: PUBQUIZ  
Om ons tennishart warm te houden wordt er op 

zaterdag 7 januari een smashing PUBQUIZ 

georganiseerd in de kantine van LTC Dúndelle. 

Vanaf 19.30 is de kantine open, vanaf 20:00 uur 

zal de strijd losbarsten.  

 

Vind je dit leuk en durf je de strijd aan? Geef je 

dan op via kantinecommissie@ltcdundelle.nl  

 

We vragen hiervoor 2,50 pp, inclusief koffie/thee 

en hapjes.  

  

Vind je het gezellig om iemand mee te nemen? Dat 

kan, een introducee is welkom.  

 

Tot ziens op 7 januari!  

 

Laatste kans: geef je op voor de 

Voorjaarscompetitie   
Uiterlijk 14 januari moeten we aan de KNLTB de 

competitieteams doorgeven! Geef je dus zo 

snel mogelijk op bij Henderika (senioren) of bij Bas 

(junioren)  

  

18 februari ALV met 

activiteit  
Op zaterdag 18 februari houden we 

de ALV. We 

willen dit combineren met 

een gezellige activiteit. Wat het 

wordt, horen jullie nog!  

 

Resultaat Grote Clubactie  

Iedereen bedankt die loten heeft 

gekocht danwel verkocht. We 

zijn hier heel blij mee! We zullen de 

2 “top- loten verkopers” 

binnenkort nog in het 

zonnetje zetten.  

  

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 een gezellige dag. Dus 

reserveer dit alvast in je agenda  

  

Volwassenenfonds en jeugdfonds  
Wil je volgend jaar (blijven) tennissen, maar 

heb je moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? 

Dan kun je een beroep doen op het jeugd- 

en volwassenenfonds Sport & Cultuur Opsterland. 

Op onze website komt meer informatie 

(www.ltcdundelle.nl).  

Je kunt ook een bestuurslid benaderen. We 

gaan hier natuurlijk vertrouwelijk mee om.  

  

Meedenken over onze club  
Samen met Sport Fryslan bekijken we de 

mogelijkheden om 

aantrekkelijker te worden als club. 

Bijvoorbeeld door walking tennis of 'Pickleball” 

aan te bieden. Of misschien iets heel anders!   

Wie wil met ons meedenken? Stuur een appje of 

mailtje naar Anette (voorzitter@ltcdundelle.nl).  

Voorzitter    Anette Oosterhof  Haule  Algemeen 

e-mail: 

info@ltcdundelle.nl 

 

Ledenadministratie: 

Secretaris  Vacant   

Penningmeester Ingrid Arends Nije Buorren 40  

Ledenadministratie Klaas Torensma Boskkamp 33  

Jeugdzaken Bas Brouwer Merskekamp 36  

Kantinebeheer Vacant   0516-858354 

Wedstrijdzaken Henderika Hulshoff Houtwal 7  ledenadministratie 

Baanonderhoud Rene Mulder Houtwal 7  @ltcdundelle.nl 

mailto:voorzitter@ltcdundelle.nl


48 

  



49 

 

 

 

Het bestuur van de voetbalvereniging Bakkeveen wil iedereen bedanken, die dit jaar weer onze oliebollen 

hebben gekocht. 

Alle bedrijven die de voetbalvereniging hierbij ondersteunen door sponsoring van producten zijn we 

hiervoor uiterst dankbaar. 

➢ VHC ActiFood, Oosterwolde www.actifood.nl   Ondersteunende materialen en goederen 

➢ Oliehoorn, Zwaag (Hoorn)  www.oliehoorn.nl       Levering van de bakolie 

➢ LEVO, Franeker      www.levo.nl  Levering van de bakolie 

➢ Hoogpak, Drachten  www.hoogpak.nl Ondersteunende materialen en goederen 

➢ Poiesz Bakkeveen     www.poiesz-supermarkten.nl          

o Voor de standplaats op het voorterrein. 

➢ Evenementenservice Blaauw, Appelscha  www.evenementenserviceblaauw.nl/ 

   Ter beschikking stellen van de verkoopwagen 

Alle medewerkers bedankt voor uw inzet en ondersteuning. 
 

Het bestuur van V.V.Bakkeveen wenst een ieder  gezond en sportief 2023.

Voorzitter Klasien Douwsma 06 30342476 klasiendouwsma@hotmail.com 

Secretaris Evert Fokkema 06-27308165 vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl 

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

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

Bestuurslid Vacant   

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

  

Jeugdcommissie 

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

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

 

Wedstrijd consul:  J. van der Meulen 0516-541736 

 

 
 

Voetbalvereniging Bakkeveen 
Opgericht juni 1929 

 

http://www.actifood.nl/
http://www.evenementenserviceblaauw.nl/
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December terugblik 
 

Inmiddels is het al januari, maar toch 
nog even een terugblik op de maand 

december. 

 
Op 5 december hebben we een geweldige 

Sinterklaasviering gehad. ’s Ochtends 

was Sinterklaas met de Pieten bij De 

Oanrin, ’s middags ging hij op bezoek bij 
Betrouwen.  

Als start hebben we met de kinderen van 

beide scholen Sinterklaas wakker 
gemaakt. Hij lag nog te slapen in 

Dúnhoeke! 

 
Later in de maand hebben we Kerst 
gevierd. Naast het kerstcircuit (knutselen, 

kerststukjes maken, bingo, etc.) was het 

absolute hoogtepunt wel het kerstdiner. 
Met alle kinderen van school zaten we in 

het restaurant van Dúndelle, die ons de 

ruimte gratis had aanboden!  

 
Iedereen had prachtige kleren aan, het 

kerstverhaal is voorgelezen door Bente 

Bruinsma (onze voorleeskampioen) en er 

was lekker eten. Voor de ouders was er 

tegelijkertijd een kerstborrel. 

 

 
  
Als afsluiting hebben de kinderen voor 

alle ouders nog de kerstmedley 

gezongen.  
 

Wat een bijzondere avond! 

 
Namens OBS De Oanrin wensen we u 

een heel mooi 2023! 

 

De Oanrin, de school die ertoe doet! 

 

  

Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen  

0516-541777 
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Vacature ! 

Schoonmaakhulp voor 

camping De Drie Provinciën 
 

Op deze camping voor volwassenen maak jij schoon 

in een vakantiestemming.  

 

Vacature is voor schoonmaak van de 

sanitairgebouwen op een nette camping. 

Een schone sanitaire ruimte is heel belangrijk voor 

onze kampeerders, elke dag moet het blinkend schoon 

zijn.  

 

En jij kan ons daar goed bij helpen!  

Dit vragen wij van je:   

✓ 3 tot 5 dagen per week van 12-15 uur  

✓ Beschikbaar in de periode van april t/m oktober  

 

Ben jij een aanpakker die houdt van schoon én met 

gevoel voor gastvrijheid?  

Neem dan snel contact op met Ronald 

Boels info@dedrieprovincien.nl  

 

De Drie Provinciën Restaurant & Camping 

Bakkeveenseweg 15, Een West www.dedrieprovincien.nl  

  

mailto:info@dedrieprovincien.nl
http://www.dedrieprovincien.nl/
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Muziekpodium Bakkeveen 
in samenwerking met Dúndelle 

 
Beste muziekvrienden, 

 

We trappen het nieuwe jaar af met een zeer 

muzikale landgenoot, en een oude bekende 

bovendien. Op vrijdag 13 januari ontvangen 

we Tim Knol. 

 

Tim komt met zijn heerlijke Americana sound terug 

naar Bakkeveen. Meermalen was hij al onze gast 

en verzorgde hij geweldige optredens op het 

knusse podium in De Slotplaats. Al op jonge 

leeftijd werd Tim ontdekt en ontpopte hij zich tot 

één van de bekendste songwriters van Nederland. 

In die ‘early days of fame’ zagen de liefhebbers 

hem al bij ons Muziekpodium. Mocht je zijn naam 

toch nog nooit gehoord hebben – zijn muziekstijl 

zit een beetje in de hoek van Bob Dylan, Jeff 

Tweedy en Neil Young. 

 

Inmiddels heeft Tim buiten de muziek om een 

ware metamorfose ondergaan. Hij was blij met z’n 

muziek, maar ontevreden met z’n lijf en z’n leven. 

Hij gooide het roer om, ging gezonder leven, 

raakte en-passant 40 kilo kwijt en vond als 

herboren nieuwe energie voor het schrijven en 

componeren van gloednieuwe liedjes. 

 

Met zijn vijfde album Lightyears Better is hij 

helemaal klaar voor een nieuwe tour. Hij speelt 

soms met zijn band The Wandering Hearts, maar 

ook solo – klein en intiem zoals we hem kennen. 

Tim zegt zichzelf opnieuw uitgevonden te hebben, 

maar gelukkig klinkt zijn laatste werk gewoon nog 

als de ‘old school Knol’. Zo ook op zijn laatst 

uitgebrachte single In Our Hearts. We weten één 

ding zeker, Tim knol zit niet stil. 

 

In de voorverkoop is dit optreden al zo’n beetje 

uitverkocht vóór deze eerste aankondiging, dus het 

is verstandig direct te reageren als je nog een 

plekje wilt bemachtigen. Wil je eerst wat 

achtergrondinformatie, of checken wat voor soort 

muziek je mag verwachten, kijk dan op onze site: 

www.muziekpodiumbakkeveen.nl.   

 

Reserveren ook via de website: 

www.muziekpodiumbakkeveen.nl  

  

Vrijdag 13 januari: Tim Knol 

Deur open om 19.30 uur 

Aanvang concert 20.30 uur 

Prijs € 20,-- p.p. Ca. 90 zitplaatsen, vol = vol 

  

http://www.muziekpodiumbakkeveen.nl/agenda/vrijdag-13-januari-2023-tim-knol/
http://www.muziekpodiumbakkeveen.nl/agenda/vrijdag-13-januari-2023-tim-knol/
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€ 3,- voor elke mobiel en lege cartridge t.b.v. Cliniclowns  
 

Met afleiding en plezier zorgen CliniClowns dat 

zieke kinderen en mensen met een beperking of 

dementie hun angsten of zorgen even vergeten. 

 

Wij hebben al enige jaren een aantal 

inzamelpunten in de nabije dorpen.  

 

Deze vragen heb ik gemaild naar de 

Cliniclowns, zie hieronder met bijbehorende 

antwoorden. 
  

1. Hoe weet ik dat het bedrag bij 

Clinicclowns terecht komt? 

Wij hebben een contract met Eeko. Ieder 

bedrijf dat zich aanmeldt als inzamelpunt of 

inzamelt voor CliniClowns ontvangt een 

CliniClowns inzamelbox. Het afhaalbedrijf haalt 

‘onze’ volle boxen op bij de betreffende 

locaties. Bij Eeko in Deventer worden de 

materialen die in onze boxen zitten geteld en 

per kwartaal aan ons uitgekeerd. De 

inzameling is een zeer belangrijke bron van 

inkomsten voor ons. 

 

2. Kunt u mij zeggen hoeveel cartridges en 

telefoons vanaf ons adres is ingeleverd? 

Dit wordt niet meer los geteld per adres, dat 

was in het verleden wel zo maar daar is Eeko 

te groot voor geworden. Wij ontvangen vanuit 

Eeko ieder kwartaal overzichten wat er 

landelijk is ingezameld. Wij kunnen niet per 

adres zien (en Eeko ook niet wat er is 

opgehaald). 

 

3. Kunt u zeggen welk bedrag uw stichting 

jaarlijks ontvangt dankzij deze 

inleveractie (landelijk/per jaar)? 

Over 2021 hebben wij een bedrag van ruim € 

72.000 ontvangen van Eeko. 

 

Zijn er nog vragen dan hoor ik het graag, Myriam 

Loonen 06-365 310 79 

Hartelijk dank voor uw inzameling!  
 

U kunt blijven inleveren bij: 

• Kluswijs, Boerestreek 41 Ureterp 

• De Wylde Roas, Weverswal 4 Bakkeveen 

• Loonen, Middenwei 11, Siegerswoude
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HISTORISCHE RUBRIEK 

Januari 2023, nr. 1 

Historische Vereniging Bakkeveen 

INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN 
 

 

Laatste Ledenvergadering Historische Vereniging Bakkeveen 
 

Op 13 december 2022 heeft de noodzakelijke 

tweede ledenvergadering plaatsgevonden, waarin 

het voornemen van het bestuur om de vereniging 

op te heffen is besproken. Een grote meerderheid 

van de aanwezige leden stemden in met het 

voorstel van het bestuur.  

 

In de komende maanden zullen we in samenspraak 

met Plaatselijk Belang de overdracht van middelen 

regelen.  

 

Aansluitend op de ledenvergadering heeft Roel 

van der Brug een mooi verhaal gehouden over de 

archeologie van de streek waarin wij wonen.  

 

 

Een bijzonder bericht 

 
In oktober van dit jaar kreeg ik een envelop in de 

bus, gericht aan de Historische Vereniging 

Bakkeveen. De envelop was afgestempeld in 

Nieuwegein, op de achterkant stond een postcode, 

die verwees naar een adres in Dronrijp.  

Het bericht bestond uit een “flyer” van de 

Vereniging tot Stichting van Volkshogescholen uit 

1948. Het bevatte een oproep om het 

volkshogeschoolwerk te steunen, zodat het zijn 

taak kon blijven vervullen.  

 

Door de brief te beantwoorden konden ontvangers 

van het bericht zich opgeven als lid van de 

Vereniging voor Volkshogeschoolwerk, als 

donateur van het Volkshogeschoolwerk, of als 

belangstellende voor cursussen van de 

volkshogescholen. Daarbij werden Algemene 

Volkshogeschoolcursussen voor jonge 

mannen/jonge vrouwen, cursussen voor het 

bedrijfsleven, cursussen voor muziek, volksdans, 
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volkszang, cursussen voor onderwijsvernieuwing, 

bouwvakcursussen en een cursus voor opleiding 

tot gezinsverzorgster genoemd. 

 

Onder het motto “Ik wek de slapenden en roep de 

levenden”, het randschrift op de luidklok bij het 

oude Allardsoog werd de volkshogeschool 

gepresenteerd als een school voor het leven: Zij 

wil jonge mensen voorbereiden op de taak die hen 

in het volksleven wacht, niet door abstracte of 

technische vragen te behandelen, maar door een 

gezamenlijke gedachtenwisseling over de 

wezenlijke problemen. 

 

In de brochure werden de erkende 

volkshogescholen genoemd “Allardsoog” in 

Bakkeveen, “Diependaal” bij Markelo, “Bergen“ in 

Bergen (N.H.), “Overcinge” in Havelte (Dr.), “ ‘t 

Oldörp” in Uithuizen (Gr.),  “Olaertsduyn“ te 

Rockanje (Z.H.), “ ’t Huis te Eerbeek” in Eerbeek 

en de Fryske Folkshegeskoalle te Leeuwarden 

genoemd. Maar ook het Emigratie- en 

Volkshogeschoolcentrum “Méridon” nabij 

Chevreuse in Frankrijk. 

  

Het in 1932 op de kleine boerderij “Allardsoog” 

gestarte cursuswerk had zich dus na de oorlog 

razendsnel ontwikkeld tot landelijk netwerk van 

volkshogescholen dat in 1947 al werd bezocht door 

11.807 personen. Zet dat resultaat naast de 

activiteiten die in diezelfde jaren op andere 

terreinen werden ondernomen, dan wekt dat nog 

meer bewondering. Want vanaf 1946 tot begin 

jaren vijftig vonden er op Allardsoog grote 

landelijke conferenties plaats waar politici en 

bestuurders in aanwezigheid van de pers de 

discussie voerden over hoe het land moest worden 

in gericht na de afloop van de Tweede 

Wereldoorlog.  

 

Het ging over thema’s als: hoe moeten land en 

regio zich tot elkaar verhouden, hoe moet het 

wegennet worden ingericht opdat het ook in de 

toekomst de economische ontwikkeling zo goed 

mogelijk ondersteund. Maar het ging ook over 

cultuur en het jeugdbeleid, en over de verhouding 

tussen stad en platteland en over het belang van 

dorpshuizen. Na vijf jaar onderdrukking werd met 

volle teugen genoten van het open publieke debat, 

waarbij de verschillende opvattingen over die 

onderwerpen breed in de kranten werden 

uiteengezet.    

 

Ik heb bij verschillende gelegenheden de vrijheid 

genomen om inwoners van Bakkeveen voor te 

houden op hoeveel terreinen het samenspel tussen 

de volkshogeschoolpioniers en het dorp Bakkeveen 

de ontwikkeling van het dorp ten goede is 

gekomen. Ik was verrast om in die brochure te 

ontdekken dat ook het omgekeerde gebeurde. 

Vanuit het dorp Bakkeveen is actief is bijgedragen 

aan de uitbouw van het volkshogeschoolwerk.  

 

Want ineens komt in de brochure naar voren dat A. 

Alberda, van 1923 – 1947 hoofd van de Openbare 

Lagere School in Bakkeveen, in 1947 optreedt als 

penningsmeester van de Vereniging tot Stichting 

van Volkshogescholen. Hij woonde in die tijd op 

het Allardsoog, Hij was ook bezitter van enkele 

percelen grond in dat gebied. Meester Alberda had 

ook aan de totstandkoming van het monument 

voor de slachtoffers van de executie in het 

Mandeveld meegewerkt. En Alberda was ook de 

man die in Bakkeveen de plaatsing en verdeling 

van evacuees - eind 1944 uit de omgeving 

Rotterdam en in februari 1945 uit Roermond - 

organiseerde. 

  

Fred Hoogenboom 

       

 

  

Historische foto’s 

Elke laatste dinsdagmiddag van de maand worden in Dúnhoeke oude, historische foto’s vertoond. Veel 

foto’s brengen herinneringen boven. Maar soms ook discussies over “hoe het nu precies zat” of “wie wie 

is op de foto”. Veel geanimeerde gesprekken, waardoor de bijeenkomst vaak uitloopt.  

Recent zijn er veel (nieuwe oude) foto’s toegevoegd uit het archief van Wietze van der Veer, Wiebren 

van Os en Wobbe de Jong. Deze foto’s brengen ook weer een deel van de historie boven water …. 

 

Dus elke laatste dinsdagmiddag van de maand in Dúnhoeke. In de maanden januari en februari van 15-

17 uur en daarna weer op het vertrouwde tijdstip van 13:30 tot 15:30 uur. 
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Toaniel Sigerswâld 
 

Troch omstannichheden slagget it toanielferiening 

Sigerswâld dit jier net om in toanielstik op de 

planken te bringen. Gelokkich hawwe we Op nij 

feriene ût Oerterp strikke kint. 

 

Op saterdei 11 febrewaris spylje sy yn 

doarpshûs Ûthof yn Sigerswâld it stik: 

  

Ach in pûntsje mear as minder 

 

In jûnfollend kluchtich blijspul fan Rien Bakker, 

oerset troch Abele Krist. 

Beautyinstitût  Slank & Fit bestiet 25 jier en 

dêrom hat de direksje fakansje. Gelokkich is it 

sintrum yn de fertroude hannen fan it betûfte 

personiel. Mar dan krije se in tillefoantsje mei it 

berjocht dat krekt no de Ynspeksje foar har 

jierlikse kontrôle del komme sil. Dit soarget foar 

lichte panyk by it personiel en se dogge der alles 

oan om dizze wike goed ferrinne te litten. Mar 

kinne in fakânsjekrêft, in ferfangende arbeider, in 

entûsjaste masseuse en in technyske badmaster it 

oan? 

 

Fansels binne jim allegear ûtnoege om dit 

spektakel mei te meitsjen.  

 

Dit alles ûnder superfisy fan Elske Klooster en in 

gastrol fan Sietse Bouma, dus mei in sauske  ût 

Sigerswâld en Bakkefean.       

 

Saterdei 11 febrewaris 20.00 oere  

Ûthof Sigerswâld  entree € 10,-- 
 

Graach oant sjen,  

 

Toanielferiening Sigerswâld 

  

Kerkdiensten It Keningsfjild 
 

Zo 8 jan 9:30 uur dhr. Arjen van der Vaart, Haulerwijk Sint Piter, Ureterp 

Zo 15 jan 9:30 uur ds. L. Westra, Lollum Sint Piter, Ureterp Fryske Tsjinst   

Zo 22 jan 14 uur 
ds. H. Engelsma, Wijnjewoude en 

ds. A.J. Nicolai 

De Mande, Bakkeveen  

intrede ds. A.J.Nicolai   

Zo 29 jan 9:30 uur ds. A.J. Nicolai De Mande, Bakkeveen 

Zo 5 febr 9:30 uur ds. P. Pit, Drachten Sint Piter, Ureterp         
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Bakkefeanster jûn en de vlooienmarkt 
 

De Bakkefeanster Jûn kon na 3 jaar weer 

plaatsvinden. Deze jûn heeft zich in de loop der 

jaren ontwikkeld tot een pubquiz-avond met 

daarbij als rode draad de uitkeringen van de 

Vlooienmarkt.  

 

Op 23 december, vlak voor kerst, was in Dúndelle 

de Bakkefeanster jûn. Er deden 13 teams aan de 

pubquiz mee. Hiermee was de zaal mooi gevuld 

voor 3 spannende vragenrondes.  

 

De organisatie was in handen van hetzelfde team 

als voorgaande afleveringen. Ineke Boelens heeft 

voor de quiz-vragen gezorgd, met als thema’s: 

Bakkeveen, muziek en actualiteit. De 3 rondes 

werden begeleid door Gretha van Weert. Geert 

Louwes heeft voor al het overige gezorgd: 

zaalinrichting, prijzen, aanmeldingen etc.  

Het team Feartmasters kwam als winnaar uit de 

bus (112 punten) met als 2e BABS (102 punten). 

“5 bier en een rode wijn” ging er met de 3e plek 

vandoor (97 punten). Gedeeld 4e werden de 

Zwarte Pietjes en Dauwtrappers (95 punten).  

 

Een geslaagde pubquiz !! 

 

Tijdens de Bakkefeanster Jûn heeft de 

vlooienmarkt haar jaarlijkse financiële uitkeringen 

aan organisaties bekend gemaakt. 

 

2022 was het 34e jaar van de vlooienmarkten in 

Bakkeveen. Er zijn dit jaar 5.186 standhouders 

geweest verdeeld over 13 markten. Dit waren er 

ca 1.200 minder dan het recordjaar 2018. Reden is 

o.a. dat standhouders moeten reserveren èn op 

voorhand moeten betalen (€ 10,-- in plaats van de 

eerdere € 7,40). Met minder standhouders en 

ongeveer evenveel bezoekers is de markt wat 

kleiner en overzichtelijker geworden. Dat kleiner is 

nodig, omdat op (korte ?) termijn een deel van de 

terreinen niet meer beschikbaar zullen zijn 

vanwege woningbouw. En minder standhouders 

geeft natuurlijk betere verkoopkansen. 

Door het hogere standgeld zijn de inkomsten 

€ 5.000 hoger dan recordjaar 2018 tot een netto 

resultaat van afgerond € 58.000 . 

Hiervan is ruim € 6.000 naar projectaanvragen 

gegaan. De vrijwilligers van de vlooienmarkt 

hebben dik € 17.000 te besteden aan niet-

commerciële organisaties in Bakkeveen naar rato 

van aantal gemaakte uren op de markt. Er bleef 

€ 35.000 over voor de spaarpot grote projecten. 

 

De vlooienmarkt keert bij voorkeur uit aan 

projecten die tastbaar zijn, voor een breed publiek 

toegankelijk zijn èn ook nog langjarig meegaan. 

Zoals ook al in andere media stond, heeft de 

vlooienmarkt € 50.000 gedoneerd voor de 

renovatie van de recreatieve fietspaden tussen 

Bakkeveen en Wijnjewoude. We hopen dat deze 

bijdrage voldoende is om de overheden en 

terreinbeheerders aan te zetten de uitvoering 

daadwerkelijk ter hand te nemen. Het doel is 

betonnen fietspaden die meer dan 50 jaar 

meegaan. Niks doen had betekent dat de 

fietspaden verder zouden zijn vervallen en niet 

mee begaanbaar zouden zijn. 

 

Naast deze € 50.000 hebben vrijwilligers de 

volgende donaties gedaan: 

• Toneel, Nij Bigjin    €   92     

• Kerstwandeling (TIP)  €  300   

• NAS (buuertver.)  €  400   

• Speel-o-theek  €  425   

• Twakamp (volkstuinen) €  500   

• De Scheperij    €  997   

• Vaartverlichting  

(Aldjiersploeg)   € 1.682     

• Voetbalvereniging   € 7.161 

• Nog toe te wijzen …   € 5.773   

Totaal:     € 17.300 

 

Het bedrag “nog toe te wijzen” is van 

vrijwilligers die nog geen keuze hebben kunnen 

maken aan welke organisatie te doneren. 

 

Projectuitkeringen 

Dan de projectaanvragen. Bijna alle aanvragen zijn 

gehonoreerd voor het bedrag dat werd gevraagd. 

• Sinterklaasintocht   €   500 

• Lichtjesavond “De Laatste Eer” €   500 

• Carbidschieten   €   500 

Muziek bij de buren   €   500 

Walking Dinner   €   600 

• De Twakamp (maaier)  € 1.000 

• Aldjiersploeg   € 2.500 

Dit maakt ruim € 6.000,-- 

 

Als er nog passende ideeën zijn om duurzame 

projecten financiëel te ondersteunen dan hoort het 

bestuur van St. Vlooienmarkt Bakkeveen dat 

graag. Mail naar markt@bakkeveen.nl .  
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Duurzaam Bakkeveen 
 

Hieronder vind je 20 tips om energie te besparen. 

Sommige van deze tips liggen zo voor de hand, dat 

je ze vast al gedaan zult hebben. En misschien heb 

je nog meer eenvoudige tips die hieronder niet 

vermeld zijn, maar toch echt besparen.  

Heb je tips? Stuur deze dan naar 

duurzaam@bakkeveen.nl. We zouden het goed 

vinden dat ervaringen van dorpsbewoners gedeeld 

worden, zodat iedereen er wat aan heeft. Of kan 

hebben.  

Voor meer detail van onderstaande tips kijk je op 

www.hier.nu of benader (gratis!) de 

energiecoaches van Bakkeveen:  

➢ Ale Douma ale.douma@gmail.com  

tel 06 5068 2033 en  

➢ Frans Mulder mulder_frans@hotmail.com  

tel 06 3065 3272  

Roel Hoekstra en Jan van Dalen gaan de cursus 

vanaf medio januari volgen.  

 

Besparen van gas met je CV-ketel 

1) Verwarm alleen de ruimtes die je gebruikt en 

alleen op de momenten dat je thuis bent. Doe 

de deuren in huis dicht, zodat de warmte in de 

kamer blijft. 

2) Zet de verwarming ongeveer een uur voordat 

je weggaat of naar bed gaat uit. Maak 

eventueel gebruik van een timer of slimme 

thermostaat. 

3) Als je een stapje verder wilt gaan, doe je 

de verwarming wat lager dan je gewend 

bent. Komt die fijne dikke trui ook nog van 

pas. 

4) Zet je cv-ketel op een lagere temperatuur. 

Bij veel cv-ketels kun je de temperatuur van 

het water instellen. Zet de temperatuur voor 

de verwarming (niet voor het tapwater!) 

bijvoorbeeld op 55 graden. 

 

Minder stroom verbruiken met verlichting 

en elektra 

5) Doe het licht uit in de ruimtes waar je niet 

bent. 

6) Vervang gloeilampen en halogeenlampen in 

huis door ledlampen.  

7) Zet apparaten zoals de televisie, laptop en 

andere ICT niet op stand-by, maar helemaal 

uit en laat stekkers niet ongebruikt in het 

stopcontact  

 

Minder water verbruiken 

8) Was zoveel mogelijk op dertig graden. 

9) Spaar je was op, zodat je minder vaak hoeft 

te wassen (win-win!) en de wasmachine vol 

is wanneer je hem aanzet.  

10) Hang je was te drogen in plaats van 

de droger te gebruiken. 

11) Douche niet te lang en maak gebruik van 

een waterbesparende douchekop. 

 

Energie besparen in de keuken 

12) Gebruik de eco-stand van de vaatwasser, als je 

die hebt, en spoel je vuile vaat niet af voordat 

je het in de vaatwasser zet.  

13) Laat de deur van de koelkast niet openstaan.  

14) Ontdooi je vriezer regelmatig.  

15) Zet het warmhoudplaatje van je 

koffiezetapparaat zo snel mogelijk uit door 

bijvoorbeeld een thermoskan te gebruiken.  

 

Kleine isolerende maatregelen 

16) Plaats radiatorfolie achter de radiatoren. Met 

radiatorfolie kun je snel en makkelijk energie 

besparen. Het zorgt er namelijk voor dat er 

minder warmte van je radiator naar buiten 

ontsnapt.   

17) Plaats tochtstrips bij ramen en deuren.  

18) Geen dubbel glas? Breng isolerende 

raamfolie aan.   

19) Open gordijnen om de warmte van de zon 

binnen te laten, maar sluit ze op tijd om 

warmte vast te houden. Ook kan je een gordijn 

voor je voor- en/of achterdeur hangen om 

zoveel mogelijk warmte binnen te houden. 

20) Isoleer de cv-leidingen. 

mailto:duurzaam@bakkeveen.nl
http://www.hier.nu/
https://www.hier.nu/themas/makkelijk-energie-besparen/dit-is-wat-1-graad-verschil-met-je-gasrekening-doet
https://www.hier.nu/themas/huishoudelijke-apparaten/gas-uit-trui-aan
https://www.hier.nu/themas/makkelijk-energie-besparen/zo-bespaar-je-in-1-minuut-tot-eu60-per-jaar
https://www.hier.nu/themas/makkelijk-energie-besparen/fotoverslag-overstappen-van-gloei-naar-ledlampen-voor-beginners
https://www.hier.nu/themas/makkelijk-energie-besparen/gerlinde-bespaart-ik-gebruik-mijn-handdoeken-nu-vaker-dan-een
https://www.hier.nu/themas/huishoudelijke-apparaten/was-drogen-in-een-oude-droger-1-euro-graag
https://www.hier.nu/themas/huishoudelijke-apparaten/hoe-krijg-je-dertigers-onder-douche-vandaan
https://www.hier.nu/themas/huishoudelijke-apparaten/feiten-en-fabels-over-eco-stand-van-je-wasmachine
https://www.hier.nu/themas/snel-en-makkelijk/dit-is-waarom-je-afwas-nooit-meer-voor-mag-spoelen
https://www.hier.nu/themas/snel-en-makkelijk/dit-is-waarom-je-afwas-nooit-meer-voor-mag-spoelen
https://www.hier.nu/themas/makkelijk-energie-besparen/fotoverslag-hoe-breng-ik-radiatorfolie-aan
https://www.hier.nu/themas/snel-en-makkelijk/plog-tochtstrips-hoe-kies-ik-en-hoe-breng-ik-ze-aan
https://www.hier.nu/themas/snel-en-makkelijk/plog-hoe-breng-je-isolerende-raamfolie-aan
https://www.hier.nu/themas/snel-en-makkelijk/plog-hoe-breng-je-isolerende-raamfolie-aan
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Energie besparen 
 

Het is maar goed dat er nog weinig plek is in deze 

Slûswachter. Ik zou zo een paar pagina’s vol 

kunnen schrijven over energie: wereldwijd, maar 

ook het energiegebruik bij mij thuis.  

Dus om maar bij huis te blijven: het zo weinig 

mogelijk energie gebruiken, dat is wat mij 

afgelopen jaar behoorlijk bezighoudt. Het is een 

sport geworden; een competitie met mijzelf om het 

beter te doen, dus met minder te doen.  

Mijn uitgangspunt is dat besparing eerst uit 

gedragsverandering moet komen en dan zien wat 

er nog moet en kan met nuttige investeringen.  

 

Aanpassen van gedrag: wanneer gebruik ik 

elektriciteit en gas? En kan dat ook 

anders? Veel van de tips van de vorige 

pagina had ik al uitgevoerd.  

De basis is dat “je weet wat je verbruikt 

voor wat”. Daarom heb ik al enkele jaren 

een app op de PC waarin ik goed kan 

volgen wanneer ik veel of weinig energie 

verbruik en dan weet waaraan ik het 

verbruik. Hoeveel gas kost douchen nu 

eigenlijk?  

Ook heb ik een vermogensmetertje 

gekocht, deze kan in het stopcontact 

geplaatst worden en dan weet je hoeveel 

kWh een apparaat verbruikt tijdens 

gebruik, maar vooral ook tijdens 

slaapstand!  

Conclusie: bijna alles wordt nu geschakeld is met 

een schakelbare stekkerdoos. Veel zet ik echt op 

“0” als het apparaat niet gebruikt wordt. Dat 

scheelt 30 Watt. Per jaar ongeveer 260 kWh. De 

wifi en nog enkele apparaten staan nog op stand-

by. Het “nachtverbruik” is nog een kleine 500 kWh. 

 

Veruit de meeste besparing is te halen uit 

verstandig en minimaal verwarmen… Meer kleding 

aan en CV op erg laag, straalkachel of infrarood-

paneel voor verwarmen van kleine ruimte. Later 

meer …                                          Jan van Dalen   
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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 4 

en 18 januari en daarna 1 en 15 februari. 

 

Groenafval brengpunt Ureterp 
 

Het groenafval brengpunt in Ureterp is begin 

2023 geopend op: 

• Zaterdag 14 januari 

• Zaterdag 11 februari 

• Alle zaterdagen in maart 

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). 

 

Noodlokalen “De Oanrin” 
 

Ik kreeg nogal vaak de opmerking te horen dat 

de noodlokalen voor De Oanrin van in totaal 

€ 275.000 verschrikkelijk duur waren. 

Geldverspilling aldus velen!  

Hier wil ik toch wel een kanttekening bij 

plaatsen. De noodgebouwen worden door de 

gemeente gekocht en deze kunnen minstens 20 

jaar mee. Na de periode in Bakkeveen (tot 

2028?) is er wellicht een andere locatie in 

Opsterland waar de gebouwen goed van pas 

kunnen komen of elders worden ingezet. Voor 

de gemeentelijke boekhouding betekenen de 

noodgebouwen een jaarlijkse last van € 18.000 

aan belastinggeld. Dat klinkt al heel anders! 

 

Natuurlijk blijft het duur. Veel keus was er 

echter niet: het moeten noodgebouwen zijn die 

energiezuinig zijn en een goed binnenklimaat 

hebben. 

 

Jan van Dalen 

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

Dúndelle). Zie pagina 27 

Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken 

op www.bakkeveen.nl/dunhoeke 
 

 

Maandag, 19 december jl, ben ik opgelicht 

door zgn Rabobankmedewerkers.  

De vele blijken van medeleven daarna 

hebben mij en mijn familie goed gedaan.  

 

Heel hartelijk dank daarvoor. 

 

Jantje Wieldraaijer 
 

 

Collecte Leger des Heils 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecte 

voor het Leger des Heils 😊 (tijdens de 

collecteweek). 

Er is ook dit jaar weer een mooi bedrag 

opgebracht. Dat wordt ingezet voor de 

Buurthuiskamers, waar iedereen terecht kan 

voor warmte en gezelligheid. Dat is in deze tijd 

hard nodig! 

 

Vanwege mijn verhuizing van Bakkeveen naar 

Drachten zoek ik een vervanger voor mijn werk 

als coördinator voor de collecte van het Leger 

des Heils in Bakkeveen. Dit is een onderdeel van 

de collecteweek in Bakkeveen. Het bestuur 

regelt de hele week en zorgt voor de materialen. 

 

De taak van de coördinator van het Leger des 

Heils bestaat uit de contacten met zowel het 

Leger des Heils en het bestuur van de 

collecteweek Bakkeveen. Daarnaast de 

coördinatie van een wijk in Bakkeveen 

(bestaande uit een paar straten) samen met een 

coördinator van een ander goed doel. 

Totale tijdsinvestering is circa 10 uur per jaar, 

rond de herfstvakantie. 

 

Draagt u het Leger des Heils een warm hart toe? 

En wilt u zich hiervoor inzetten? Neem dan 

contact op met: 

 

Daniela Donker, 06-11 795 777 

 

De gezamenlijke nieuwjaarsdaghap van 

medewerkers van de Slûswachter is na 2 data 

die achteraf niet pasten, vastgesteld op 

woensdag 25 januari om 18 uur in De Brink. Als 

het goed is, hebben alle betrokkenen hiervan 

persoonlijk een uitnodiging ontvangen. 

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

Noodgevallen, alleen als elke seconde telt: 112  

Politie in andere gevallen: 0900 - 8844  

Dorpsagent: Oebele Dijk      

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

 

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, 

apotheekhoudend 

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

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

541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl 

 

Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor 

spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende 

ochtend 8 uur en in de weekenden en op 

feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost: 

op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te 

Drachten. 

 

AED’s 

In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen 

AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de 

supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle, 

Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging, 

Mandefjild 9 (Broeders) en de huisarts.  

En elk uur van het jaar voor personen die een 

toegangscode hebben: Weverswal 3 

(kapsalon Greatz Hair). 

 

Tandheelkundig centrum Bakkeveen 

Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20 

www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl 

Behandeling volgens afspraak 

Bereikbaar op maandag t/m donderdag.  

 

Fysiotherapie Goren 

Ook manuele therapie en diverse specialisaties.  

Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246 

www.fysiotherapiegoren.nl  

 

Gebiedsteam 

Voor advies en ondersteuning bij opvoeden en 

opgroeien, naar school gaan, leven met een 

beperking, ouders worden en zelfstandig blijven 

wonen, maatschappelijk werk en budgetadvies 

kunt u bij het Gebiedsteam terecht: (0512) 386 

222 (ma-vr. 09.00 – 12.30 uur) of 

gebiedsteam@opsterland.nl 

 

Dorpssteunpunt.  

U kunt een beroep doen op het Dorpssteunpunt bij 
de volgende vrijwilligers:  
• Roelie Dijk 06 4421 3315  
• Neeltje Haisma 0516 541318 
• Jelly Hoekstra 541 836  
• Trea Bijker 06 3368 4545 
dorpssteunpunt@bakkeveen.nl 
 

Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in de 

categorie “voorzieningen”. 

Slûswachter 

Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe 

teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur 

even een email naar info@bakkeveen.nl  

Ca 770 digitale abonnees.  

 

Het “De Slûswachter” team 

Functie Naam Telefoon 

Administratie Wilma Kolk 542073 

Drukwerk Jan de Groot 541828 

Redactie Jan van Dalen 0651175883 

   

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen 

voor aanleveren van kopij, bundelen en 

verspreiding 

 

 

Kopij inleveren 

Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of 

info@bakkeveen.nl  

Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de 

voorgaande maand (soms wat eerder, zie agenda 

op www.bakkeveen.nl). Kopij is doorgaans gratis, 

ook voor ondernemers, voorzover in dit blad 

geadverteerd wordt. 

Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in 

de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen. 

 

Oplage  

890 papieren exemplaren, verspreiding in heel 

Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De 

digitale Slûswachter wordt publiek via 

www.bakkeveen.nl verspreid, en via email naar 

derden gezonden. 

 

Publicatie 

Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus) 

op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand. 

Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde)  

€ 270,-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato 

goedkoper.  

Bankrek. NL 69 RABO 0363 9321 43  

 

Internet Bakkeveen Online 

www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen 

onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij 

in beide media opgenomen.  

De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend.  

 

Klachten, meldingen storingen aan de 

gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail 

meldingen@opsterland.nl 

 

Praktijk voor klassieke Acupunctuur 

W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van 

Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 06-49642014  

 

Dierenartsen 

Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema, 

Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of 

0594-641600 Spreekuur: volgens afspraak. 

http://www.jehuisarts.nl/
http://www.fysiotherapiegoren.nl/
mailto:info@bakkeveen.nl
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Bestel nu online via  

 

www.snackbar-dekolk.nl 

ook voor afhalen! 

 

Openingstijden elke dag: 

11 – 20 uur 


