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27 maart 2017: Van Drooge terug in Bakkeveen.
Lezing over de periode Van Drooge (1868-1902) onderwijzer te Bakkeveen
met anekdotes en oude beelden (ook van de omgeving). Zie pagina 42.
Foto: de oude school (gebouwd in 1884).

Officiële mededelingen van verenigingen
uit Bakkeveen en omstreken.
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De Slûswachter
Een zomers temperatuurrecord in het zuidpoolgebied en erg weinig winterijs op de Noordpool. Alleen
boven Groenland stelt de ijsdikte nog wat voor. Steeds meer mensen krijgen besef van de gevolgen van
de CO2 uitstoot door o.a. gebruik van fossiele energie en denken aan maatregelen. Klimaatverandering …
opwarming.
Van heel andere orde: sinds erg veel jaren passen de te koop staande woningen in Funda weer op 1
scherm: 15 stuks. Een jaar geleden waren dat er nog ca 45: 3 schermen vol. Verandering in de
economie: het vertrouwen is er weer.
En dan de Slûswachter met een verandering. In navolging van andere dorpen zal de digitale versie van
onze dorpskrant vanaf deze maand ook op onze dorpswebsite (www.bakkeveen.nl) vermeld worden.
De email naar ca 800 lezers met een link naar de digitale versie blijft ook bestaan. Al vele jaren kon je
via Google digitale afleveringen terugzoeken en lezen.
Jan van Dalen
Activiteiten agenda Bakkeveen
Datum
Activiteit
Meer info: zie pagina
Vr 10 mrt NL-Doet : Autorit voor de minder mobiele medemens
--Za 11 mrt Jeugdtoneel Nij Bigjin: Poiesz sponsormunten actie. Poiesz-supermarkt, 9 uur
21
Za 11 mrt NL-Doet: CBS Betrouwen opknappen van schoolplein. 9:15 uur
--Zo 12 mrt Optreden Dorpfplatzmusikanten. Dúndelle, 15 uur
Web
Di 14 mrt Fr. C.P.B.: Multimediashow. De Mande, 19:30 uur
49
Wo 15 mrt Tweede kamer verkiezingen. Dúnhoeke, 7:30 – 21:00 uur
62
Wo 15 mrt Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur
31
Do 16 mrt Vrouwen van Nu: “Veilig op internet”. Dúndelle, 19:45 uur
49
Vr 17 mrt ANBO: Spilersnocht. De Wier, Ureterp. 15 uur
28
Ma 20 mrt Ledenvergadering De laatste Eer. Dúndelle, 20 uur
47
Di 21 mrt Historische vereniging: Historische foto’s bespreken. Dúnhoeke, 13:30 uur
47
Di 21 mrt Dúnsjongers optreden samen met “It kin net”. Strandheem, 20 uur
23
Wo 22 mrt Opendag OBS De Oanrin. 8:30 – 10 uur
26
Wo 22 mrt Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur
31
Wo 22 mrt Plaatselijk Belang Bakkeveen: ledenvergadering. Dúndelle, 20 uur
7
Do 23 –Za 25 mrt Fietsfeest bij Meinsma – Fietsen.
29
Za 25 mrt Cursus fotografie bij Theeschenkerij Bellefleur Siegerswoude. Vanaf 9 uur
58
Ma 27 mrt Historische vereniging: Lezing Van Drooge en daarna ALV. Dúndelle, 20 uur
42
Wo 29 mrt Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur
31
Vr 31 mrt Laatste dag inzenden kopij Slûswachter maand april
--Vr 31 mrt Muziekpodium Bakkeveen: Amy Speace. Slotplaats, 20:15 uur
Web
Za 1 apr
Vlooienmarkt 7 – 13 uur
62
Za 1 apr
Tennisver. Dúndelle: Poiesz sponsormunten actie. Poiesz-supermarkt, 9 uur
51
Di 4 apr
Fr. C.P.B. : Biningsdei. Lawei, Drachten
49
Wo 5 apr
Inloopcafé voor iedereen. Dúndelle, 14 uur
31
Wo 5 apr
Speel-o-theek: uitleen van 15:15 tot 17:30 in Dúnhoeke.
--Wo 5 apr
Bundelen Slûswachter. Voetbalkantine, 19 uur
--Vr 7 apr
Haak- en breicafé. Dorpscafé De Brink, 10 uur
49
Ma 10 apr Herdenking monument Allardsoog, 14 uur
19
Ma 10 apr Toneel vereniging Nij Bigjin: Ledenvergadering. Dorpscafé De Brink, 20 uur
--Di 11 apr
Fr. C.P.B. : Paasliturgie. De Mande, 19:30 uur
49
Wo 12 apr Sociëteit 55+: Accordeon en zang. Dúndelle, 14 uur
--Vr 14 apr Goede Vrijdag
--Ma 17 apr 2e Paasdag
--Nagekomen activiteiten, correcties en lange termijn: zie agenda www.bakkeveen.nl

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Bakkeveen
Inlichtingen over lidmaatschap tel. 0516-541662 of www.bakkeveen.nl (bij verenigingen)
Bij
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Veel nieuws gaat deze tijd over de Tweede
Kamerverkiezingen, die half maart plaatsvinden. Er
is keuze uit veel partijen, je zou denken dat
iedereen wel een partij van zijn/haar keuze kan
vinden om zijn stem uit te brengen om zo,
hopelijk, mede je invloed uit te oefenen op het
beleid voor ons land voor de komende 4 jaar.
In tussentijd doen wij als inwoners van Bakkeveen
ons best om op kleine schaal, ons dorp leefbaar te
houden en zoveel mogelijk samen op te trekken
wat betreft activiteiten die er zijn en zo een prettig
gemeenschapsgevoel te behouden.
Voor veel van onze inwoners betekent dit
stemritueel een gang naar het Ankerplak om daar
onze stem uit te brengen. Doch sinds vorig jaar is
het stemlokaal in Dúnhoeke, de SCW ruimte naast
Dúndelle.
Dat is deels jammer, want dit was altijd een mooie
gelegenheid om eens een kijkje te nemen binnen in
dit appartementengebouw. In ons overleg met
WoonFriesland hebben wij dit gebouw mogen
bekijken. Dit is een verrassend mooi gebouw, met
20 appartementen, die in eerste instantie bestemd
zijn voor 55 plussers. De appartementen zien er
goed verzorgd en ruim uit, en het gebouw beschikt
over een prachtige binnentuin. Toch blijkt dat veel
mensen niet op de hoogte zijn van de
mogelijkheden van deze appartementen en
bekruipt veel woningzoekenden de twijfel of ze wel
in dit gebouw willen wonen.
Er hebben dan ook lange tijd enkele
appartementen leeg gestaan. Onduidelijk is waar
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Plaatselijk

Belang
Lid
Lid
Lid

06-2516 9339
541245
06-5117 5883

dit gevoel vandaan komt, is het de woning zelf, is
het de locatie van het gebouw, of is het feit dat
men met andere mensen samen in 1 gebouw moet
wonen niet zo aantrekkelijk. Dit laatste feit is in
ieder appartementengebouw een gegeven, of het
nu om oud- of nieuwbouw gaat. Samenwonen
vergt aanpassing. Misschien is het de
onbekendheid en het opgeven van een stukje
zelfstandigheid wel de drempel. Het lijkt ons als PB
goed, nu er uit de enquête gebleken is dat er wel
vraag is naar huurappartementen, het Ankerplak
nog eens onder de loep te nemen om te zien wat
sommige mensen belet om hier in te trekken.
Poiesz zegelbus
Nabij de ingang van de Poiesz staat een groene
melkbus. Hierin kunnen de poiesz-zegels worden
achtergelaten. Plaatselijk Belang levert deze zegels
in en besteedt de inkomsten aan het dorp. Nu staat
de melkbus er wat sleets bij. Petra de Jong heeft
aangeboden in het voorjaar de melkbus op te
pimpen, waarvoor alvast onze dank.
ALV.
Op 22 maart 2017 vindt onze Algemene Leden
Vergadering weer plaats. De agenda vindt u na
afloop van dit artikeltje. Enige toelichting op enkele
agendapunten:
Bestuurskandidaten.
Er treden 2 kandidaten af, Evert Fokkema en Anita
Broeders en er hebben zich 2 nieuwe leden bereid
verklaard kandidaat te willen zijn voor een
bestuursfunctie. Dat zijn Géjanna de Haan en

Nienke Okkema. Met Géjanna heeft u kennis
kunnen maken in de Slûswachter van januari 2017.
Nienke is een eind-twintiger die is opgegroeid in
Bakkeveen, nu elders woont en in mei weer met
veel plezier gaat wonen in Bakkeveen. Beide
dames staan met twee benen midden in de
maatschappij, zijn ouders van jonge kinderen en
hebben veel zin om hun energie te steken in PB en
in het dorp. Wij denken met hen goede kandidaten
aan u te kunnen voorstellen. Maar natuurlijk
kunnen er tegenkandidaten worden aangemeld, zie
voor de procedure hiervan op de agenda van de
ALV.
Kan en wil Bakkeveen een duurzame
energievisie ontwikkelen?
In het kader van het bijstellen van de Dorpsvisie,
waarin het onderwerp energie één van de enquête
vragen was, en aangezien dit thema momenteel
actueel is voor Bakkeveen, zal na de pauze dit als
onderwerp geagendeerd worden voor onze ALV.
We willen met u aandacht besteden aan het
onderwerp: “Kan en wil Bakkeveen een
duurzame energievisie ontwikkelen”. Johannes
Lakester zal zijn een medewerker van Netwerk
Duurzame Dorpen afdeling Fryslân. Op deze manier
kunnen we met elkaar van gedachten wisselen wat
het dorp wil en of er animo is om met elkaar een
visie te ontwikkelen voor duurzame energie in
Bakkeveen. De initiatieven die er al liggen en
aangedragen worden kunnen dan meegenomen
worden in deze visie.
Dorpsvisie.
Een aantal enquêtes zijn gepubliceerd en een
aantal zullen nog geplaatst worden op de website
en in dit blad. Op de ene enquête is de respons
groter dan de andere, maar we vragen u
vriendelijk om vooral te reageren zodat we weten
hoe onze inwoners over de voorgestelde punten
denken.
Werkgroep De Brink heeft haar resultaten tot nu
toe, gerapporteerd aan PB. Uitkomst is dat niet
alleen de verfraaiing en de verbetering van het
centrum van Bakkeveen aandacht behoeft, maar
dat ook beoordeling op verblijf en woonfunctie en
de verkeersfunctie meegenomen en mogelijk
verbeterd moet worden. De werkgroep pleit voor
meting van verkeerstoename en

verkeersintensiteit, want meten is weten.
Belangrijk is het proces op gang te brengen in
samenwerking met de gemeente zodat draagvlak
gecreëerd wordt. De gemeente is als financierend
opdrachtgever leidend in dit proces. Hiertoe
worden stappen ondernomen.
Activiteiten in 2017 van commissies vallend
onder PB.
Er heeft weer een jaarlijks overleg plaatsgevonden
met de commissies die financieel vallen onder de
verantwoording van PB. Gesproken is over
activiteiten die zijn georganiseerd en plannen voor
de komende tijd. Ook is weer gewezen op een
gezamenlijke bankrekening, gefaciliteerd door PB,
om kosten te besparen voor de commissies zelf.
De meeste commissies draaien goed en hanteren
een vast stramien dat succesvol gebleken is en
waarvoor veel animo en helpende handen aanwezig
zijn.
Bij de commissie Koningsdag is Jeen Bouma die
dit jarenlang georganiseerd heeft, gestopt. De
organisatie hiervan is overgenomen door Aukje
Welvering en Tiny Boonstra. Zij waren voorheen de
schminksters en betreurden het dat dit leuke
evenement voor onze kinderen zou komen te
vervallen. Zij zitten vol energie om hiermee aan de
slag te gaan, doch zoeken nog wel hulp in de vorm
van nieuwe schminksters. Daarvan hebben ze best
veel nodig om alle kinderen van een ander uiterlijk
te voorzien. Meldt u zich vooral aan of geef namen
door.
De Ouderensoos kampt met te weinig aanwas van
nieuwe leden. Ze zijn in gesprek met SCW dat
gestart is met het organiseren van het inloopcafé
om te bekijken of er samenwerking mogelijk is.
De Aldjiersploech wil graag verversing van het
bestuur. De huidige bestuursleden zijn al 20 jaar
actief geweest en willen wel eens genieten van de
lichtjes over de vaart in plaats van de
verantwoordelijkheid te hebben of de klus dit jaar
weer goed geklaard wordt. Misschien iets voor onze
nieuwe inwoners die aan de vaart zijn komen
wonen? De sfeerverlichting komt bij u voor het huis
te hangen.
De organisatoren van de Bakkefeenster Jun
willen graag tips over hoe ze aan niet al te
kostbare DJ’s komen, die deze avond kunnen
opluisteren met gezellige muziek, passend bij deze
bijeenkomst.
Al met al concluderen we dat
het goed gaat met de
activiteiten van de commissies,
maar dat hier en daar wel
wensen zijn. Volop vraag naar
helpende handen en tips om de
leuke activiteiten die er zijn in
ons dorp vooruit te helpen.
Schroom niet om erop te
reageren.
Jannie Tjassing
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VERENIGING PLAATSELIJK BELANG BAKKEVEEN
LEDENVERGADERING 22 maart 2017
MFC DÚNDELLE
AANVANG: 20.00 UUR
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 20 april 2016
(gepubliceerd in Slûswachter mei 2016)
4. Jaarverslag 2016 en vooruitblik 2017. Aan de
hand van een powerpoint presentatie laten
we u zien wat er in het afgelopen jaar
allemaal voorbij is gekomen en kijken we
vooruit naar het komende jaar.
5. Actualisatie dorpsvisie met o.a. resultaten
van de enquêtes.
6. Kascommissie
a. Verslag van controle
b. Benoeming nieuw lid
c. Decharge bestuur
7. Financieel
a. Verslag 2016
b. Begroting 2017
8. Bestuursverkiezing:
a. Aftredend en herkiesbaar: niemand
b. Aftredend en niet herkiesbaar: Anita
Broeders en Evert Fokkema
c. Kandidaten: Géjanna de Haan en Nienke
Okkema
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Namen van tegenkandidaten kunnen tot
minimaal 1 uur voor de ledenvergadering
worden ingeleverd bij de voorzitter. Een
kandidatuur dient schriftelijk te worden
ingeleverd, voorzien van minimaal 10
handtekeningen van leden van Plaatselijk
Belang.
9. Rondvraag
Pauze
10. “Kan en wil Bakkeveen een duurzame energie
visie ontwikkelen?”
In het kader van het bijstellen van de
dorpsvisie Bakkeveen, waarin het onderwerp
energie één van de enquête vragen was, en
mede gezien de initiatieven die er liggen,
willen we met u aandacht besteden aan de
vraag of het dorp een visie wil ontwikkelen
voor duurzame energie.
Gastspreker zal zijn Johannes Lakester van
Netwerk Duurzame Dorpen afdeling Fryslân,
die dorpen ondersteuning biedt bij het maken
van (onderdelen van) dorpsvisies.
11. Sluiting
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Bij ons in het Dorp …
Geertje Jongstra
In 1974 bestelde ik in de winkel van Geertje en
Geert Jongstra, aan de Tsjerkewâl te Bakkeveen,
een kraampakket vanwege onze op komst zijnde
tweede dochter Afke. Het was een fijne winkel. Je
kon er van alles op textielgebied kopen. Zelfs
vloerbedekking, die vervolgens door Geertje en
Geert persoonlijk vakkundig werd gelegd.
Geert en Geertje hadden ook spijkerbroeken en
bh’s in hun assortiment. Op een keer stapte ik de
winkel binnen om een bh te kopen. Ik zag alleen
Geert, die wat aan het opruimen was. “Kin ik jo
helpe?” sprak deze mij opgewekt toe. “Ik woe
graach een bh” mompelde ik enigszins skruten ,
terwijl ik mijn best deed om niet preuts uit de ogen
te kijken. Wat stelt dat nou voor, een bh… laten we
eerlijk wezen…)
Geert draaide zich onmiddellijk om en riep met
luide stem: “GEARTSJE!!!!!!!”. En binnen drie
tellen stond Geertje naast hem, om mij verder te
helpen. Zo ging dat toen. De winkel is er niet
meer. Geert helaas ook niet. Mar ús Geartsje is der
noch wol !!!! Voor de volle 100% !
Geertje Postma werd op 22 maart 1935 op
Selmien, Ureterp geboren. Heit en mem hadden
een boerderij met koeien, varkens, schapen en wat
kippen. Selmien was toen nog een feart. Toen
Geertje 3 was kreeg ze er een broertje bij. De
kinderen gingen in Ureterp naar school. Geertje is
zelfs nog een tijdje naar school gefietst met haar
broertje achterop, maar toe grepen heit en mem
snel in en broer kreeg ook een eigen rijwiel.

Later heeft de
ondergrondse
hen daar weer
opgehaald en
meegenomen
naar een
ander
onderduikadre
s. Ik was toen
bijna tien jaar
en mijn
broertje zeven, maar we wisten dat we onze mond
moesten houden. En dat deden we ook”.
Na de lagere school vond mem dat Geertje maar
naar de huishoudschool moest. Daar was heit het
niet mee eens . Hij vond de ULO geschikter voor
zijn dochter. Kon ze in elk geval wat talen leren.
Het werd dus de ULO. Omdat Geertje graag de
verpleging in wilde, bezocht ze daarna toch nog
een paar jaar de Huishoudschool. In die tijd kon je
vanaf de Huishoudschool doorstomen naar een
verpleegsters opleiding.
Toen kwam er een kink in de kabel. Heit kreeg last
van zijn rug en kon het werk op de boerderij niet
meer aan. Hij nam het café “It Foarwurk” (Het
Voorwerk) in Siegerswoude over van zijn broer, die
in Drachten een nieuw, groter etablissement
begon. Ook mem werd minder en het kwam er op
neer dat Geertje haar droom om de verpleging in
te gaan vervloog en ze in plaats daarvan thuis
bleef, om mem te helpen.

De lagere schooltijd van de kinderen ging zo’n
beetje gelijk op met de tweede wereldoorlog.
Geertje: “We hadden onderduikers in huis. Ook
Joden. Die mannen moest ik omke noemen. Ik was
nog heel jong, maar besefte goed dat ik
voorzichtig moest zijn. Omdat wij wat afgelegen
woonden, was ons huis een prima onderduikplek.
Ik denk dat er in Ureterp wel mensen waren die
ervan wisten, maar niemand heeft ons ooit
verraden. We hadden in huis ruimte genoeg. Twee
grote kamers. In de uiterste nood kon het bed, dat
in de stal stond, ook nog worden gebruikt.
Soms werd het echt angstig. Op een keer vloog er
een vliegtuig heel laag over onze school. We
moesten allemaal zo snel mogelijk het gebouw uit.
Tegen het einde van de oorlog vond er in Hemrik
een razzia plaats. Een paar mannen vluchtten en
kwamen op onze boerderij terecht. Nog diezelfde
dag kregen we bezoek van de ondergrondse. In
overleg met heit en mem werden ze naar een
huisje van ons in de buurt van de Skieding
gebracht.
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“In die tijd heb ik nog wel wat bij geleerd”, vertelt
Geertje . “Ik ging één keer per week met een
aantal andere jongelui uit de omgeving naar het
Allardsoog, waar we op de Volkshogeschool een
soort Algemene Ontwikkelingscursus volgden, die
gegeven werd door Aafje Punter. In die tijd heb ik
ook nog in Groningen het Horecadiploma gehaald
voor het café van mijn ouders”. Toen mem weer
wat opknapte, kwam er een keer een tante op de
thee, die vertelde dat ze bij Kijlstra Beton in
Drachten iemand voor de administratie zochten.

Was dat niet iets voor Geertje? De zestienjarige
Geertje was meteen enthousiast en solliciteerde.
Ze kreeg de baan!!!! Uiteraard moest ze nog leren
typen, maar dat werd allemaal geregeld. We
hebben het nu over de beginjaren vijftig.

www.thepeoplehistory.com/1952 Op deze
site staan een aantal interessante weetjes uit die
tijd.
Geertje had het bij Kijlstra enorm naar haar zin.
Het was er gezellig en ze heeft er in de ruim zeven
jaar dat ze daar werkte, veel geleerd. Geertje
kreeg verkering, ze trouwde, er werd een dochter
geboren. Het huwelijk was geen succes, er volgde
een scheiding. Na enige tijd namen haar ouders
ook afscheid van het café. Heit, mem, Geertje en
dochter settelden zich in een huis aan de Skeane
Reed. De ijzersterke naam van deze weg is later
gedegradeerd tot Slotleane. Geertje ging weer aan
de slag en hielp onder anderen in de supermarkt
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van Douwsma aan de Brink.
Toen Geert Jongstra weduwnaar werd en met twee
kinderen en een winkel achterbleef, kwam Geertje
bij het gezin werken. Ze deed er de huishouding,
was ervoor de kinderen en werd ook actief in de
winkel. Ze konden het alle vijf bijzonder goed met
elkaar vinden. Geert, Geertje, Peter, Aukje en
Janet. Na een jaar of twee besloten Geert en
Geertje te trouwen. Het was een gelukkig huwelijk.
Geertje kijkt met een heel goed gevoel naar deze
tijd terug. “De mooiste tijd van mijn leven. We
werden echt een gezin. Geert en ik werkten hard
en dankzij de geweldige hulp van Jan (broer van
Geert) en Hennie Jongstra konden we ook nog met
vakantie. Ook Piter (broer van Geert) en Jeltje en
Roelie (zus van Geert) en Willem stonden voor ons
klaar als dat nodig was. Echt fantastisch”. Heel
droevig was dat zoon Peter op 37jarige leeftijd
overleed.
Op een gegeven moment brak de tijd aan dat de
opbrengst van de winkel onvoldoende was om van
te leven. De Jongstra’s vertrokken naar het huis
van de Slúswachter, tot voor kort nog het domein
van fysiotherapeut Goren. Allebei konden ze werk
krijgen bij Van der Velde. Geertje eerst in de
huishouding, later ook op de administratie, maar
ze bleef daarnaast 22 jaar lang, tot haar pensioen,
hoofd van de huishouding. Na twintig mooie
huwelijksjaren overleed Geert Jongstra.

En nu woont Geertje al weer een tijdje naar volle
tevredenheid aan de Boskkamp. “Ik wil hier
blijven, in Bakkeveen. In een ander dorp moet je
weer helemaal opnieuw beginnen. Dat lijkt me
niks. Ik ken hier heel veel mensen. Ben in het dorp
altijd actief geweest.
Ik was jaren lid van wat toen nog VVV heette. Heb
daar een hele tijd in het bestuur gezeten. Ook in
het bestuur van de Plattelandsvrouwen trouwens.
Ik heb gekorfbald in Siegerswoude en getennist in
Bakkeveen.

Nu ben lid van dorpskoor De Dúnsjongers, al vanaf
de oprichting in 2000. Ik houd van zingen en het is
er ook erg gezellig. We treden geregeld overal op.
Ook dat is erg leuk en brengt afwisseling in het
leven.
Verder ben ik lid van de Vrouwen van Nu, van de
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55plus Soos en van de ANBO. Ik ga elke week naar
gymnastiek, in de zomer fiets ik geregeld en zo nu
en dan ga ik met iemand naar De Lawei. Mijn
dochter woont in Drachten en mijn kleindochter in
Houtigehage. Ik ben al oerbeppe.”Wat wil een
mens nog meer? Niet veel.
Geertje vindt het jammer dat de huisjes, waarvan
zij er één bewoont niet meer zoals vroeger in
eerste instantie bedoeld zijn voor ouderen. Ze
noemt een paar kennissen die er graag zouden
willen wonen. Dat lukt nu niet. Er is steeds meer
vraag naar betaalbare huurwoningen. Zowel voor
jongeren als voor ouderen. Voor Geertje hoeft het
niet meer. Die heeft al een mooie plek. Maar haar
leeftijdsgenoten zou ze zo’n fijn huisje ook van
harte gunnen!
Petra de Jong
PS: We hebben het nog helemaal niet over al het
vrijwilligerswerk gehad, dat ook een belangrijk
deel van haar leven uitmaakte.
Ze werkte bij het VVV, nu TIP. “Ik heb nog een
cursus Frans gevolgd, om Franse toeristen een
beetje te kunnen verstaan. Omdat Geert voetbalde
werkte ik ook bij toerbeurt in de voetbalkantine. In
Siegerswoude heb ik 6 jaar in het bestuur van de
Plattelandsvrouwen gezeten en in Bakkeveen ook 6
jaar. Daar werd nog 3 jaar aan vastgeplakt, omdat
we geen opvolgster konden vinden. Ik heb ook
veel gesport. Jaren gekorfbald in Siegerswoude en
getennist in Bakkeveen”.
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Nieuw
bij ons in het Dorp …
Anita

ofwel: Haar plek gevonden in een fijn
en warm dorp.
Graag stel ik Anita Mayer aan jullie voor. Zij
woont al sinds juli 2016 in ons dorp en dat is
gedeeltelijk ongemerkt aan Bakkeveen voorbij
gegaan. Misschien komt dat doordat zij in het
Ankerplak woont, nummer 1. Het Ankerplak blijkt
niet zo’n goede naam te hebben door enkele vorige
bewoners, onder andere een buitenlands echtpaar
en een vrouw met zoon die voor veel overlast
zorgden.
Verder kan je het Ankerplak gemakkelijk over het
hoofd zien, omdat de huizen naar binnen zijn
gericht. Alle huizen komen uit op een overdekte
binnenplaats. Eigenlijk best wel gezellig en dat
geldt zeker voor hoe Anita het Ankerplak ervaart.
Want, als er één iemand in het Noorden van
Nederland is die veel heeft meegemaakt, dan is
het wel Anita. Gelukkig ervaart zij haar huidige
onderkomen als een veilige haven, maar lieve
Bakkeveensters, zij ervaart ook Bakkeveen als een
fijn dorp.
Ze is gelijk begonnen met zich openstellen voor
ons dorp en is vrijwilligster bij de Zonnebloem en
het Rode Kruis. En zodra zij weer hersteld is van
haar tweede heupoperatie is zij van plan als
vrijwilligster voor TIP te gaan werken……….
Nu is zij herstellende van de eerste nieuwe heup
en dat is niet ongemerkt aan Bakkeveen voorbij
gegaan. Vincent Veldhoen en Anita stonden groot
in het Friesch Dagblad en de Telegraaf omdat
Vincent Anita’s hondje, Floris, een tijdje uitliet. En
dan ook nog in het “Hart voor Nederland”. Er was
tenminste één Bakkeveenster die zich ergerde aan
al die hoelahoep. Alsof dat niet op plaatselijk
niveau had kunnen worden geregeld. Laat ik u
allen verzekeren dat er geen “kwade” opzet in het
spel was. De Stichting Huisdieren Welzijn heeft
vraagster en aanbieder bij elkaar gebracht.
Vervolgens leek het deze stichting raadzaam om
wat publiciteit voor haar werk te genereren, en
laten toen Anita en Vincent hiervoor zijn
uitverkoren.
Ja lezertjes, Anita heeft wat met dieren. Zij heeft
in Lelystad parkieten gekweekt, parkietenkwekerij
Anitabirds, u heeft er misschien wel van gehoord
als u in dat wereldje vertoeft en zij heeft zich
ingezet als vrijwilligster bij een stichting die het
leven van verwaarloosde honden uit Spanje,
Portugal en Griekenland probeerde te verbeteren.
In die tijd stond dat gebeuren nog in de
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kinderschoenen en had niet zulke commerciële
neigingen als tegenwoordig, de goede stichtingen
uiteraard daar gelaten!
Een enkele hond kwam naar Nederland om daar
aan een nieuw leven te beginnen en werd dan door
een grote Amerikaanse slee (hierover later meer)
van Schiphol afgehaald en naar een opvanggezin in
Nederland of België gebracht. Menig ‘hopeloos’
geval is echter bij hen blijven hangen en zo heeft
Anita haar kennis uitgebreid en ontwikkeld om op
natuurlijke wijze deze dieren te ondersteunen. Je
zou Anita een hondenfluisteraarster kunnen
noemen maar deze uitspraak komt volledig ter
conto van de interviewer lacht ze.
Ze kan honden helpen bij het verwerken van hun
trauma’s door middel van het toedienen van
Bachremedies die zij zelf mengt met behulp van
haar pendel. Zij staat dus open voor de
paranormale kant van het leven en die gebruikt zij
ook, zeker op het gebied van dieren.
Naast al haar vrijwilligerswerk denkt ze er ook over
om in de toekomst in Bakkeveen een netwerk op
te gaan zetten voor kortdurende hulp aan
huisdieren in navolging van het voorbeeld van de
Stichting Huisdieren Welzijn. We houden u
uiteraard op de hoogte! Want zoals gezegd, zij is
niet stilletjes in een hoekje gaan zitten huilen. De
veerkracht waarover deze vrouw beschikt is
adembenemend!
Ook zit zij in allerlei Facebook groepen, met name
wat betreft haken en breien. Vooral in haken is zij
een kei. Ik weet niet of je bij haken gauw aan een
kei denkt, maar doe dat in dit geval gewoon maar
wel, ik heb het met eigen ogen mogen
aanschouwen.
Als er iemand in haar leven is verhuisd dan is Anita
het wel. Zij is geboren in Bussum, waar zij 12 jaar
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heeft gewoond. Daarna heeft zij 4 jaar in Naarden
gewoond waar zij de M.M.S heeft gedaan. Daarna
4 jaar in Rijswijk waar zij de HAVO met goed
gevolg heeft doorlopen. Na op haar 19e te trouwen
is zij met manlief naar Nieuw Loosdrecht verhuisd.
Maar al gauw daarna zijn zij naar Spanje
vertrokken.
Spanje klinkt leuk en dat is het ook wel, maar je
moet er knetterhard werken om je hoofd financieel
boven water te houden. Anita werkte daar voor
een Nederlandse makelaar waar zij alles rond de
verhuur regelde. Daarnaast kluste zij bij als
journalist, zij werkte in een restaurant en zij hielp
haar man die dealer van Volvo was.
Na haar scheiding kwam zij in Emmeloord terecht
samen met haar zoontje en leerde na een paar
jaar haar nieuwe man kennen met wie zij 23 jaar
getrouwd is geweest en met hem in Lelystad heeft
gewoond. Hun hobby werd het opknappen van
Amerikaanse oldtimers, niet van die kleine, maar
van die uitgebreide, die je nu nog vooral in Cuba
rond ziet rijden en daarmee meetings in binnenen buitenland bezoeken. Op een bepaald moment
konden zij in Lelystad een dubbel huis met
smeerkuil kopen wat de pret aanzienlijk vergrootte
en er nog veel meer gesleuteld kon worden en in
de grote tuin kon Anita zich uitleven met haar
hobby van parkieten kweken.
Zij heeft zelf een oldtimer zilverkleurige (All you
need is love) caravan uit Amerika geïmporteerd.
Achter zo’n mooie slee gehaakt, met van die

vinnen weet je wel, of een dikke Pickup met zo’n
heerlijk bromgeluid van een V8 en dan zoevend op
vakantie.
Na dit huwelijk is Anita richting Groningen
vertrokken, waar ze met veel plezier een aantal
jaren heeft gewoond. Eerst in het kleine dorpje
Onnen, vlak onder Haren en na een drietal jaren is
zij in Bellingwolde terecht gekomen waar zij het
vreselijk naar haar zin had en vooral van de mooie
natuur genoot met haar hondjes.
De natuur en dieren lopen als een rode draad door
het leven van Anita die dacht de rest van haar
leven wel op het mooie Groningse platteland
tussen de volgens haar absoluut niet stugge
Groningers te blijven wonen. Ze genoot van haar
vrijwilligerswerk, het bezoeken van ouderen thuis
en dementerenden in een verpleeghuis samen met
haar toen nog 4 hondjes. Iets dankbaarders
bestaat er volgens niet om met je honden weer
een lach op het gezicht van iemand te kunnen
toveren.
Echter besliste het lot anders en in de loop van
2015 vertrok zij naar Drachten. Nu was Anita al
vlakbij Bakkeveen beland… Door omstandigheden
is Anita uit Drachten vertrokken in het voorjaar
van 2016 en woont nu sinds half juli heel erg naar
haar zin in ons mooie dorp.
Zo is Anita in Bakkeveen terechtgekomen waar ze
zich direct welkom voelde en het helemaal naar
haar zin heeft samen met hondje Floris en kat
Garfield in Het Ankerplak.
De verhuisdozen zijn na deze 25e verhuizing
weggedaan en wat Anita betreft blijft zij hier
wonen, genieten van de prachtige natuur en haar
steentje bijdragen aan het dorpsgebeuren.
Ze hoopt nog wat bezoekadresjes te krijgen via de
Zonnebloem (of op een andere manier), er moeten
toch ook wel mensen zijn in Bakkeveen die het
leuk vinden als ik af en toe langskom met Floris, zo
stelt ze.

Deze foto is in diverse media verschenen:
Vincent Veldhoen gaat met hondje Floris
wandelen. Anita kijkt toe vanachter de
rollator
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Wij hebben er een zeer actieve vrijwilligster
bijgekregen. Anita: "Welkom".
Bob Waisfisz

uw team van
notariële
specialisten
testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting |
nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) |
huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst |
koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte |
vereniging | stichting | B.V. (oprichting en statutenwijziging)
aandelenoverdracht

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis
vraag vrijblijvend informatie en/of offerte
www.bvwnotarissen.nl | info@bvwnotarissen.nl
☎ 0512-512205 | Stationsweg 49, 9201 GH Drachten
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Uit de praktijk van de notaris

Deelt een kind verplicht mee in een erfenis van een
ouder?
In een testament kunt u zelf bepalen of en hoeveel
uw kinderen van u erven. Maar: als een kind het
niet eens is met een minder groot deel, dan moet
het kind in ieder geval het wettelijk minimumdeel
erven. Dit deel wordt de legitieme portie genoemd.
Legitieme portie, wat is dat?
In een testament kunt u een kind onterven. Dit
betekent dat een ouder regelt dat het kind niets uit
de erfenis krijgt. Of een kind dan daadwerkelijk
niets uit de erfenis krijgt, hangt van het kind zelf
af. In de wet staat namelijk dat een kind recht
heeft op de legitieme portie. Dit is een
minimumdeel uit de erfenis van een ouder. Dat
minimumdeel is de helft van het normale erfdeel.
Als een kind de legitieme portie claimt, moet een
berekening worden gemaakt om welk geldbedrag
het precies gaat. Deze berekeningsmethodiek is
door de wet voorgeschreven. Kinderen kunnen de
legitieme portie ook claimen als ze door het
testament minder erven dan het minimumdeel.
Hoe lang de tijd om te claimen?
Als een kind is onterfd, dan kan het binnen vijf jaar
na overlijden van de ouder de legitieme portie
claimen. Doet het kind in die 5 jaren niets dan zijn
diens rechten verwerkt. Heeft het kind wel wat
geërfd maar is dat minder dan het minimumdeel,
dan geldt er vaak een kortere termijn en moet
binnen drie maanden de legitieme portie worden
geclaimd.
De erfgenamen die niet vijf jaar willen wachten of
de claim wordt gelegd, kunnen het kind vragen een
besluit over de legitieme portie te nemen. Dat is
vaak lastig omdat er geen of een slecht contact
was ten tijde van het overlijden.
Wel recht op legitieme portie maar moeten
wachten
In een aantal gevallen krijgt een kind dat de
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legitieme portie heeft geclaimd nog geen geld uit
de erfenis. Het geld van de legitieme portie wordt
dan namelijk pas uitbetaald als de echtgenoot die
de overleden ouder achterliet, ook is overleden. In
sommige gevallen geldt dit ook als de overleden
ouder met een partner samenwoonde, er een
notarieel samenlevingscontract was en in het
testament een uitstelclausule is opgenomen.
Overlijdt de laatste ouder dan is de legitieme
vordering van de eerst overleden ouder dus
opeisbaar.
Op is op!
Ook al heeft kind recht op een legitieme portie: op
is op! Als de overblijvende ouder alles heeft
opgemaakt (inclusief de legitieme portie) dan heeft
het kind pech. Dat is nu eenmaal de
verzorgingsgedachte die uit de wet voortvloeit. De
overblijvende ouder hoeft dus geen zekerheid te
stellen voor de legitieme portie en mag dat erfdeel
gebruiken/ er van leven.
Executeur benoemen
Bij onterving (van kinderen) is het belangrijk dat
een executeur in het testament wordt benoemd.
De executeur heeft bevoegdheden die
(gedeeltelijk) onterfde erfgenamen niet meer
hebben. Met name het verbindend mogen opmaken
van een beschrijving en het verbindend mogen
inschakelen van derden (taxateurs, boedelnotaris)
is belangrijk om de regie te houden bij onterving.
Onterven van familieleden komt vaker voor
dan u denkt
Door verbroken familiecontact wordt er veel
onterfd. Uit een onlangs gehouden enquête bij
notarissen blijkt dat dit bij broers/zusters rond de
50% ligt, bij ouders/kinderen rond de 37%, en
stieffamilie rond de 27%.
Meer informatie over dit ontwerp? Neem dan
contact met ons op.

Houthandel Waskemeer
Vuren hout




SLS kopmaat 38*89 mm, € 1,25/m (lengtes van 600 cm
voorraad)
SLS kopmaat 44*69 mm,€ 1,20/m (lengtes van 540 cm
voorraad)
Goede kwaliteit panlatten, kopmaat 21*48 mm, € 0,42/m
(lengtes van 540 cm voorraad)

Plaatmateriaal



Houthandel Waskemeer
Compagnonsweg 22 8434 NW
E-mail:
info@handelsondernemingvisser.nl
Tel: 06-43507998
Openingstijden:

vrijdag en zaterdag van 8.00 tot
18.00 uur

overige dagen: 's avonds op
afspraak
Bezorgen gratis binnen straal van 10
kilometer, daarbuiten in overleg

OSB-3 platen, dikte 9 mm, plaatafmeting 2800*1198 mm:
per stuk € 11,00 (voorraad)
Underlayment platen, plaatafmeting 2440*1220 mm: per stuk € 28,00 (voorraad)

Op aanvraag meerdere kopmaten, plaatmateriaal, gipsplaten, isolatie leverbaar

Tuinhout
Geïmpregneerde planken, kopmaat 16*140 mm, per meter: € 1,00 (op bestelling)
lengtes 3000 / 3600 / 4000 / 5000 mm mogelijk
Bestellingen of prijsaanvragen
 per mail naar: info@handelsondernemingvisser.nl
 of telefonisch maandag t/m donderdag vanaf 17.00 tot 21.00 uur
 vrijdag en zaterdag gehele dag
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig.
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10 april 1945
De schoolleiding van obs De Oanrin en cbs
Betrouwen, en alle kinderen die meedoen aan
de actie “Adopteer een Monument”,
hebben de eer u uit te nodigen tot het
bijwonen van de kranslegging
bij het herdenkingsmonument
“Verzetstrijders” te Allardsoog op
maandag 10 april 2017.
Deze kranslegging zal worden gedaan door de
leerlingen van de groepen 7 en 8 van beide
scholen.
De plechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 10 april om 14.00 uur bij het
monument. Er is gelegenheid om het woord te
voeren indien u dat wenst.
Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een
kop koffie in obs de Oanrin, Mjûmsterwei 8 te Bakkeveen.
Voor nadere informatie kunt u bellen met:
Pieter Nauta, cbs Betrouwen, tel.nr.: 0516-541463
Anky Kerkstra, obs de Oanrin, tel.nr.: 0516-541777
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Wonen in Het Ankerplak
Als tevreden bewoonster van Het Ankerplak is mij
gevraagd om, in aansluiting op het interview met
mij als nieuwe bewoonster van Bakkeveen, een
kort stukje over het wonen hier te schrijven.
Bij veel inwoners van Bakkeveen heeft ‘t Ankerplak
een slechte naam gekregen door bepaalde
gebeurtenissen met bewoners een aantal jaren
geleden. En zie dat dan maar weer eens terug te
draaien…
Ik ga het proberen met dit stukje.
In juli vorig jaar kon ik het appartement waar ik nu
woon krijgen per direct via WoonFriesland. Toen ik
erlangs reed om te kijken waar het lag en hoe het
eruit zag was het een troosteloze dag zoals
vandaag met veel regen.
Er kwamen 2 gedachtes bij me op: jesses wat een
troosteloos gebeuren (wat ik nu nog steeds vind
van de buitenkant WoonFriesland en met mij de
meeste bewoners: hint!) en het gevoel dat het toch
wel wat had en ik benieuwd was hoe het er van
binnen uitzag.
Samen met een vriendin ben ik het gaan
bezichtigen en zodra we het atrium binnenkwamen
was het: WOW wat een mooi aangelegde tuin en
wat een warme en mooi op elkaar afgestemde
kleuren. Het geheel deed een beetje Zuideuropees
aan en je kreeg warempel een beetje
vakantiegevoel. De toon was eigenlijk al gezet en
het gevoel was goed.
In het appartement werden we omhuld door een
prima sfeertje en voelde het als thuiskomen, mijn
vriendin vroeg of er nog een appartement te huur
was  Het appartement is ruim van opzet, zit een
mooie keuken in en een grote douche/toilet, een
slaapkamer met genoeg ruimte, woonkamer die
voldoende is en nog een werkkamer met deur naar
het tuintje waar ik nu dit zit te typen aan mijn
eettafel. De berging met ruimte voor de
verwarmingsketel en de wasmachine maken het
een compleet appartement.
Nog geen dag heb ik er spijt van gehad dat ik
besloten heb om dit appartement te nemen, het is
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ook nog eens levensloopbestendig en dat dat
handig is, ook nu al, heb ik gemerkt met mijn
heupoperatie.
Het Ankerplak is gebouwd in 1974 en was bestemd
voor senioren, waardoor het in de beginjaren ook
bewoond werd. Er heerste een gezellige sfeer en
werd veel georganiseerd door de bewoners
onderling en de omwonenden, wat ook heel goed
mogelijk was (en is!) door de algemene ruimte.
Helaas werd het voor WoonFriesland steeds
moeilijker om de appartementen te vullen met de
doelgroep en kwamen er ook jongere bewoners in,
met een paar flinke missers ertussen.
Weg was de goede naam van ‘t Ankerplak en tot de
dag van vandaag zeggen toch wel erg veel mensen
dat ze hier voor geen goud willen wonen, zo
jammer! Want ook de bewoners hier, waarvan de
leeftijd nu langzaam weer wat oploopt zouden
graag zien dat er weer mensen hier uit Bakkeveen
komen wonen en dat de gezellige sfeer van vroeger
hopelijk hersteld kan worden.
Zoals ik al opmerkte beschikt het complex over een
mooie algemene ruimte met keukentje en wc. Deze
ruimte kan gehuurd worden door de bewoners voor
feestjes en door mensen buiten ‘t Ankerplak voor
allerlei doeleinden tegen een prettige prijs. Op het
moment wordt het gehuurd door verschillende
verenigingen zoals de klaverjasclub, handwerkclub
van het Rode Kruis, bridgeclub, leesclub en wordt
er bloed geprikt voor trombose. Misschien een idee
als u een ruimte zoekt?
Het Ankerplak beschikt over een
bewonersvereniging, die echter door het geringe
aantal bewoners die actief meedoen, niet zoveel
kan op dit moment. We zouden het leuk vinden als
het leven hier weer een stuk gezelliger wordt en
dat graag in samenwerking met de omliggende
bewoners. Ook willen we ons ervoor in gaan zetten
dat de buitenkant en de entree aantrekkelijker
gemaakt worden, zodat het gebouw van buiten ook
uitstraalt wat het binnen, tot stomme verbazing
van vele bezoekers, al is: een mooi sfeervol
gebouw waar het comfortabel wonen is.
Anita Mayer

Toanielselskip Nij Bigjin
Bakkeveen heel erg bedankt!

weer in gang gezet.

Wij hebben enorm genoten van de 4 prachtige
voorstellingen van “Chez Dolly encore”.

Maar ………… in juni kunnen jullie eerst
genieten van ons openluchtspel!
De data en tijden komen in “De Slûswachter” en op
de website te staan.

De vele positieve reacties na de voorstellingen en
dagen daarna nog in het dorp hebben ons erg goed
gedaan. Het begint alweer “te kriebelen” om een
nieuw winterstuk uit te zoeken en met hetzelfde
enthousiasme aan de slag te gaan als het
afgelopen jaar! De voorbereidingen zijn hiervoor al

Nogmaals bedankt!
Het bestuur en spelers van toneelvereniging “Nij
Bigjin”

Vergeet niet om
ons jeugdtheater te
steunen bij de
Poiesz
jeugdsponsoractie.
Zaterdag 11
maart staan wij bij
de Poiesz.
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Daghap
Donderdag 9 maart

Shoarmaschotel

Donderdag 16 maart

Stamppot snijbonen

Donderdag 23 maart

Bami à la Brink

Donderdag 30 maart

Gehaktbal, sla en aardappelen

Donderdag 6 april

Macaroni & salade

Kosten: € 8,75

= daghap + toetje

Aanschuiven kan vanaf 18.00 uur tot 19.00 uur. Van te voren aanmelden wordt op prijs
gesteld. Telefoon 0516-541388, cafedebrink@live.nl of via Facebook
Oant sjen
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Dúnsjongers
Popkoor "It kin net" is enkele maanden geleden
bij De Dúnsjongers te gast geweest.
Op dinsdagavond 21 maart gaan wij naar Opende
om bij het popkoor op te treden met o.a. ons
nieuwe repertoire. Uiteraard zingt "It kin net" ook
voor ons.
Samen gaan we nog enkele liedjes ten gehore
brengen.
Het belooft weer een gezellige, spetterende en
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muzikale avond te worden.
Wij nodigen u graag uit om naar partycentrum
"Strandheem" te komen om ons te beluisteren.
Adres: Partycentrum "Strandheem"
Parkweg 5
9865 VN Opende
Aanvang: 20.00 uur
Met vriendelijke groet, het bestuur van
De Dúnsjongers

Zwembad Dúndelle
Het is inmiddels weer maart en bij het zwembad
zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen.
Afgelopen winter zijn de “blauwe palen” verwijderd
uit het bad en is er een brug over het bad voor in
de plaats gekomen. Omdat deze aan veel eisen
moet voldoen is er besloten om de brug alleen
toegankelijk te maken voor het personeel om de
kosten zo laag mogelijk te houden.
In de onderliggende muur zijn extra injectie
punten aangebracht om de dosering en verversing
van het water te optimaliseren.
Tevens is in de machinekamer gewerkt aan een
verfijndere afstelling van CV en zonnecollectoren,
zodat deze beter op elkaar afgesteld staan.
Door het combineren van het gebruik van de CV en
zonnecollectoren is het mogelijk een hogere
watertemperatuur te bereiken. Het streven is om ’s
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avonds de temperatuur zo hoog mogelijk te
hebben, dit omdat ‘s nachts de temperatuur van
het water altijd zakt en er zo weinig mogelijk gas
gebruikt wordt. Zo creëren we een temperatuur
buffer om dit beter op te vangen

Zwembad gaat donderdag 27 april om
13.00 uur open.
Zwemabonnementen:
Vanaf nu kunt u online in de voorverkoop een
abonnement bestellen of inschrijven voor zwemles.
Vanaf 19 april kunt u op woensdag, donderdag,
zaterdag en zondag van 13.00 – 16.00 uur aan
de kassa van het zwembad terecht, de
voorverkoop loopt tot 4 mei .
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.dundelle.nl of bellen met 0516 541493

Zorgplein 2017
Op 12 mei 2017 zal het 2e Zorgplein
Bakkeveen georganiseerd worden. Het
thema van dit Zorgplein is:

Voeding en beweging

Het Zorgplein wordt georganiseerd in
samenwerking met de beide basisscholen
van Bakkeveen, de huisarts mw. Brouwers,
de GGD en de sportcoaches.
Op het ene plein van de basisscholen
wordt een “Doe en bewegingsplein” plein
gemaakt en op het andere plein een
“Informatie” plein met verschillende
kraampjes.

Zorgplein 2017
12 mei
14:00 uur – 17:00 uur
Basisscholen
d’ Oanrin en Betrouwen
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CBS Betrouwen
Mjûmsterwei 12
9243 SJ Bakkeveen
0516-541463
www.betrouwen.nl
info@betrouwen.nl

Theaterbezoek met school
Bij ons op school gaan we elk jaar met één of meer groepen naar het theater.
We bezoeken dan een jeugdvoorstelling.
We doen dit omdat veel kinderen nooit een theater van binnen zien.
Als je geen schouwburg in de buurt hebt, neem je niet zo snel de stap om
met je kind naar een voorstelling te gaan.
Toch zijn er erg veel mooie voorstellingen waar kinderen enorm van kunnen genieten.
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie gingen we met de kinderen van groep 7/8 naar de voorstelling
“Onbekend Land” van de theatergroep Het Houten Huis uit Groningen.
De voorstelling, die te zien was in De Skâns in Gorredijk, ging over een meisje dat na lange
omzwervingen terecht komt in een voor haar totaal onbekend land.
Ze kent de weg niet, begrijpt de taal niet, snapt de gewoonten niet.
Alles is anders in het land waar ze nu is.
Met lichaamstaal, geluid en emoties probeert ze contact te leggen met haar nieuwe landgenoten.
Ze moet enorm wennen aan alle nieuwe gebruiken.
Langzaam ontdekt ze hoe alles werkt in dit onbekende land.
Maar als ze haar koffer open maakt stromen heimwee en herinneringen naar buiten…
We hebben kunnen genieten van een prachtige voorstelling, waar geen gesproken taal bij werd
gebruikt. Wél veel muziek, geluiden en beeldend gebruik van lichaamstaal.
De vluchtelingenproblematiek kwam zo op een voor de kinderen duidelijke manier aan bod.
Geen makkelijk onderwerp, maar wel een die de kinderen van school ook zeker bezighoudt.
We konden er aan de hand van dit theaterbezoek prachtig mee aan de slag.

“Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!”
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ANBO-nieuws
Beste mensen, heel hartelijk wil ik u uitnodigen om
op 17 maart te komen genieten van het
accordeonorkest “Spilersnocht", uit Drachten.
We hebben ze al een keer eerder ontvangen en dat
is toen heel goed bevallen.
De middag begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur
en de kosten zijn € 4,--.
Op vrijdag 17 februari hebben we onze
jaarvergadering gehouden met vooraf een
voordracht van mevr. Jansjet de Vries en na de
vergadering hebben we genoten van een goed
verzorgde broodmaaltijd.
De vergadering is naar mijn idee goed en rustig
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verlopen. We gaan in elk geval proberen om ook
voor het komende jaar een leuk programma in
elkaar te draaien.
In mei, ik denk de 11e, gaan we een reisje naar
Texel maken of een rondrit door Friesland en
Groningen met ergens een diner en een stop in
Lauwersoog voor een visje. U hoort van me; maar
houdt ook alle blaadjes goed in de gaten. Mevr.
Wiebenga zal het een en ander voor ons
uitzoeken. In elk geval tot 17 maart.
Bertie ten Haaf

Meinsma Fietsen houdt Fietsfeest
vanwege verkiezing Tweewielerwinkel van het jaar 2017
Meinsma Fietsen uit Wijnjewoude is finalist in de
verkiezing Tweewielerwinkel van het jaar 2017. De
plaatselijke en provinciale titel is al binnen en op 3
april wordt de landelijke winnaar bekend gemaakt.
Vanwege dit heugelijke feit wordt er ook dit jaar
een Fietsfeest georganiseerd en wel van
donderdagavond 23 maart tot en met
zaterdagmiddag 25 maart. Ook dit jaar is er
weer van alles te zien en te doen in en rond het
winkelpand.
Donderdagavond 23 maart is er een informatieavond over e-bikes en wordt het nieuwe
Shimano Steps systeem geïntroduceerd. Na de
uitleg volgt een pauze waarna cabaretier Teake
van der Meer aan het woord komt en ons mee zal
nemen in zijn geweldige verhalen. De avond begint
om 20 uur.
Vrijdag 24 en zaterdag 25 maart heeft u volop de
mogelijkheid om naar hartenlust e-bikes te testen
en proefritten te maken op de verschillende
soorten e-bikes. Het is deze dagen goed handelen

want er lopen diverse acties en als u trek heeft,
kunt u in de koffietent uw inwendige mens
versterken. Ook op de ‘gewone’ fietsen lopen
diverse acties en de kinderfietsen zijn zeer
aantrekkelijk geprijsd. Aan de kinderen is ook
gedacht, er staat voor hen een springkussen en
ballenbak klaar waar zij zich heerlijk kunnen
vermaken.
Vrijdagavond 24 maart wordt er een Ladiesnight
georganiseerd. Sorry heren. De ladiesnight begint
om 20 uur en voor de eerste 75 bezoekers staat er
een goodiebag klaar. Naast de informatie die u
deze avond kunt krijgen over de fietsen, is er ook
het een en ander te doen. Er zijn stands van
Zussss en Oriflame. Je kan je op laten maken, je
haar laten stylen door de kapsters van ’t Leantsje
en met een fiets op de foto bij fotograaf Marloes
Kortenoever. Bloemen- en kadohuis Wilma is
aanwezig met materialen om een creatief, vrolijk
voorjaarsstukje te maken.

 Donderdag 23 mrt, 20 uur: Informatieavond e-bikes met
Teake van der Meer
 Vrijdag 24 mrt, 20 uur: Ladiesnight met leuke stands en
activiteiten
 Vrijdag 24 en zaterdag 25 mrt: Opstapdagen e-bikes
 Zaterdag 25 mrt, 9 uur: verloting Sparta LolaJo damesfiets
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Win een ballonvaart
Gratis accu-upgrade t.w.v. € 250,-Sluit een 5-jarige verzekering af en betaal 3 jaar
Verloting Sparta LolaJo
Springkussen en ballenbak
Koffie met wat lekkers.

Zaterdagmorgen om 9 uur
wordt er onder de aanwezige
bezoekers een prachtige
Sparta Lola Jo damesfiets
verloot. Zorg dat je erbij
bent om kans te maken op
deze prachtige fiets.
Iedereen die deze dagen een
fiets aanschaft, maakt ook
nog eens kans op een
ballonvaart, Meinsma
Fietsen gaat weer eens skyhigh.
Iedereen is deze dagen net
zoals alle andere dagen van
harte welkom!

Súnich en Sinnich
Eind vorig jaar verscheen het krantenbericht dat er
een commercieel initiatief ligt om een grootschalige
zonneweide te realiseren net buiten de bebouwde
kom in Bakkeveen. Veel wist ik hier niet van, want
het dorp was en is nog steeds niet ingelicht over de
uitvoering. Maar ook de gemeenteraad was er niet
van op de hoogte. De beoogde locatie: achter de
schaapskooi bij de Nije Drintsewei. Ik heb in
december het college van B&W vragen gesteld.
Hun antwoord: een jaar eerder is het eerste
contact gelegd met de gemeente. Een uitgewerkt
plan is niet ingediend. Verder werd m.b.t. wet- en
regelgeving verwezen naar de provincie.

het afgewezen voorstel van fractie OpsterLanders
uit 2011 om het gemeentebedrijf in Gorredijk te
beleggen met zonnepanelen). Daarnaast zou je
(leegstaande) bedrijventerreinen prima kunnen
inzetten.
Bezwaarlijk vind ik dubbele gebruik: op agrarische
en cultuurhistorische grond! Duurzame opwekking
aan de ene kant: zonnepanelen, windmolens en
biomassa. Ik ben bovendien zeer benieuwd hoe de
innovatieve en veelbelovende blue energie centrale
in de vernieuwde Afsluitdijk gaat presteren: dat
gaat om energiewinning uit het verschil in
zoutconcentratie tussen zoet en zout water.

Vorige maand verscheen het gemeentelijk
ambitiedocument over zonneparken. Kennelijk
beseft B&W nu dat er alsnog iets moet gebeuren.
Ik ga dit beleidsstuk binnenkort agenderen voor
bespreking in de raadsvergadering. Want ik wil
precies weten wat er in de nabije toekomst gaat
gebeuren in de gemeente Opsterland als het gaat
om grootschalige duurzame energieprojecten.

Meer valt overigens te winnen aan de andere kant:
door energiebesparing. In het verbruik. Geen
onnodige lampen laten branden of ramen
wagenwijd openzetten terwijl de kachel flink moet
bijstoken. Of betere isolatie van gebouwen. Of met
behulp van energiezuinige apparaten met een Alabel (koelvriescombi, wasmachine, computer, tv,
enzovoorts). Als er minder elektriciteit wordt
verbruikt zijn er minder zonneparken en
windmolens nodig. Toch?

Ik wil als volksvertegenwoordiger voorkomen dat
er wildgroei ontstaat en dat de samenleving
geconfronteerd wordt met onaangename
verrassingen. Ik ben voor een energieneutraal
Opsterland (en Bakkeveen). In het geval van
opwekking van hernieuwbare energie via
zonnepanelen geef ik de hoogste prioriteit aan
daken. Op daken van huizen, veestallen, kantoren,
bedrijven en gebouwen van de gemeente (zoals
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Op woensdag 15 maart zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. Een jaar later zijn de
raadsverkiezingen. Dan gaat mijn partij,
OpsterLanders, de campagne in onder de naam
van … GroenLinks-OpsterLanders (afgekort: GO)
!!!
Johan Sieswerda, Raadslid OpsterLanders

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 0651175883 of e-mail: janvd@bakkeveen.nl

Help mijn mobieltje en ik
Dit keer waren er niet zoveel “klanten”. Maar niet
getreurd. De aanwezigen hebben elkaar weer veel
wijzer gemaakt op mobiel en tablet. Een App
waarop je je klantenkaarten kunt zetten, het
afvalrooster van de Omrin, agenda’s, je
zaklantaarn en gewoon mails versturen en
contacten invoeren. Onze vrijwilligers wisten
iedereen weer te helpen en leerden zelf ook nog
bij.
Achteraf hoor je van heel wat mensen dat ze
eigenlijk ook wel hadden willen komen. Pas in
september kijken we weer of we iets met
mobieltjes/tablets doen. Laat het weten als
hiervoor belangstelling is.

Iedere woensdag van 14.00 -16.00 hr is er
inloopcafé bij Dúndelle. Biljarten, spelletjes,
kletsen bij een kopje koffie, alles is mogelijk.
Bedoeling is bewoners van Bakkeveen een paar
gezellige uurtjes te bezorgen met elkaar.
Binnenkort gaan we praten over speciale
activiteiten die we op een woensdagmiddag kunnen
organiseren. We denken er over ook de
zomermaanden door te gaan met het Inloopcafé.
Ideeën zijn welkom. Inloopcafé : 15-22-29
maart en 5 april. Woensdag 8 maart is er
Soos55+.

Filmhuis
Er wordt nu serieus gekeken of er mogelijkheden
zijn een filmhuis op te starten in Bakkeveen. Er
wordt onderzoek gedaan en getracht wordt in
september te starten. Belangstellenden kunnen
zich nu al melden bij Sybrand Bosma
bosluin@xs4all.nl. Je komt dan op de mailinglist.
Inloopcafé
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Knutselclub
Al jaren draait er, dankzij enkele vrijwilligers een
knutselclub op woensdagmiddag in Dúnhoeke,
bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Wilt u iets organiseren in Bakkeveen en heeft u
daarbij hulp nodig, neem dan contact op met SCW.
(info@bakkeveen.nl)
Doel: activiteiten organiseren voor en door het
dorp waardoor verbinding ontstaat en meer
mogelijk wordt.

De kracht van voeding!
Mensen die op zoek zijn naar een ervaren en
betrokken diëtist, zijn vanaf donderdag 9
februari welkom bij diëtist Yteke Hoekstra,
werkzaam bij Diëtistenpraktijk Janneke Kramer.
Yteke start met een spreekuur bij
Huisartsenpraktijk Bakkeveen. ’Ik werk al
langer als diëtist in Leek, Marum en De Wilp. Als
Friessprekende diëtist heb ik veel zin om aan de
slag te gaan in Bakkeveen”, vertelt ze.
Iedereen weet wel wat over voeding, maar er
bestaan ook veel misverstanden. En wat voor de
één goed werkt, hoeft
bij de ander niet zo uit
te pakken. Ieder mens
is uniek en daarom
geef ik altijd een
persoonlijk advies.
Over een diëtist
bestaan overigens
nogal eens wat
misverstanden.
‘’Mensen koppelen het
vaak alleen aan
overgewicht. Niets is
echter minder waar. Ik

Diëtist Yteke Hoekstra
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geef ook advies en begeleiding bij diabetes,
ondergewicht, te hoog cholesterolgehalte, hoge
bloeddruk, maag- en darmklachten. Daarnaast heb
ik 2016 de opleiding voor kinderdiëtist afgerond.
Het is – kortom- veel meer dan overgewicht
alleen’’, zegt Yteke.
De werkwijze van Yteke is helder. ‘’Tijdens het
eerste consult neem ik uitvoerig de huidige situatie
door. Er wordt gekeken naar persoonlijke wensen
en doelstellingen. Vervolgens wordt ook het
eetpatroon doorgenomen en wordt aandacht
besteed aan lichaamsbeweging en levensstijl.
Vervolgens stel ik, natuurlijk in overleg, een
persoonlijk behandelplan op. Daarna zullen er –
afhankelijk van de behoefte- één of meer
vervolggesprekken plaatsvinden. Ook telefonische
en e-mailconsulten maken deel uit van de
begeleiding’’, vertelt Yteke.
Voor informatie en het maken van een
afspraak:
 06 – 1479 6790
 www.jannekekramer.nl
 yteke@jannekekramer.nl.

Voorzitter: Gonda Reinderink
Lange Singel 11 542381
Secretaris: Catharina Brandenburg-Molenaar,
Rietpol 92, 9207 EH Drachten 0512-524690
Penningmeester: Mariëlle van Aalst
Lange Singel 24
Bestuurslid: Adja Hoogvorst

0516-858089

541335

Email: gymnastiekverenigingkwiek@hotmail.com
Maandags
LESTIJDEN
Volwassenen (Geke) 18.30-19.30 u.
Volwassenen (Geke) 19.30-20.30 u.
Leiding: Geke Houwer Haulerwijk  422986
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Dinsdags:
Seniorengroep 9.00-10.00 u.
Eppie Pera (tel: 541001)

World Servants kledingactie
Wij (Janneke Veenstra en Arne van den Bosch)
gaan in de zomervakantie van 2017 met World
Servants naar Bolivia om daar mee te helpen om
klaslokalen en latrines te bouwen.
Om de reis en de bouw te kunnen financieren
houden wij in Bakkeveen een

Wat verzamelen wij

Wel


Kledingactie
Dus mensen help ons en doe mee aan de:

 KASTEN OPRUIMACTIE
 KASTEN LEEG ACTIE
Voor elke kilo die ingezameld wordt krijgen wij een
vergoeding van Bag2school.
(www.bag2school.nl) De ingezamelde spullen
worden zoveel mogelijk hergebruikt en gerecycled.
Hebt u kleding en wilt u het kwijt breng het naar
Arne van den Bosch Ecofeen 37 Bakkeveen
onder het afdak naast de garage of bel 0516541940 (Arne), Janneke Veenstra 0516-542180 of
Johanna Ekas 0516-541585.
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Goede kwaliteit 2e
hands kleding zoals
broeken, truien, Tshirts etc.
Lakens
Schoenen (per paar
vastgebonden)
Dekens
Gordijnen
Knuffels
Riemen/ceintuurs
Handtassen

Niet







Vuile, natte of
kapotte kleding
Matten
Gescheurde of
beschadigde kleding
Enkele schoenen
Afgeknipt materiaal
Tapijten (ook geen
vliegende)

U kunt mailen naar:
bakkeveenworldservants@gmail.com
Indien nodig komen we langs om de kleding op te
halen.

De actie duurt tot en met 1 april 2017

Natoer Nijs
Overzicht: februari 2017
Februari kenmerkte zich vooral aan een straffe
oostenwind. Het was guur en geen pretje om in het
open veld te lopen. Vogels doen ín zo’n periode een
pas op de plaats. Bijvoorbeeld de Zanglijster, die
zich eind januari al goed liet horen, verstomde in
die periode om nu (17 februari) weer uitbundig te
zingen. Er is meer activiteit. Zo zingt hier en daar
ook weer de Heggenmus en zijn mezen erg
actief. Boomklevers fluiten naar hartenlust en ook
de spechten laten zich nu goed horen. Het is de
beste tijd om spechten te inventariseren. Ze
roepen en kloppen allemaal. De Groene Specht
valt op door zijn zgn. “duivelslach”. (Bakkeveenster
Duinen, Slotplaats, Oude Bosch en
Duurswouderheide).
De zwarte Specht is te horen in Slotplaats/
Slotsingel en Duurswouderheide. De inmiddels bij
veel vogelaars beroemde Middelste Bonte
Specht laat zich goed horen en zien omgeving
Slotplaats, maar ook in het dorp. De Kleine Bonte
Specht is minder te horen, maar de oplettende
vogelaar kan hem wel zien bij de Slotplaats en de
Slotsingel. Punt is dat deze specht veel meer hoog
in de bomen (vooral eik en beuk) zit en
gemakkelijk wordt gemist. IJsvogels lijken de
vorstperiode aardig te hebben overleefd: langs de
vaart (dam Foarwurk, de sluis op de Brink!), de
waterlossing in de Slotsingel en hier en daar bij
wakken langs de vaart en brede sloten en
natuurlijk het Koningsdiep. Verder lijkt ook de
Houtsnip zich goed door de winter te hebben
geslagen. Af en toe vliegt er tijdens mijn
wandelingen wel eentje van de bosbodem. Let nu
al op de eerste vlinders, die uit hun winterslaap
ontwaken, zoals Dagpauwoog, Kleine Vos. Bij
warmer weer is de eerste Citroenvlinder ook
mogelijk. Dan gaat het ook opeens snel met de
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eerste (bloeiende) planten.
Waarnemingen:
Vogels:

De Grote Zee-eend zat op 2 februari nog
steeds op de plas bij de Ljipomwei bij Ureterp
aan de vaart. De Tipgever (het huis-aan-huis
blad van Ureterp) heeft hier ook aandacht aan
besteed. (Schrijver is Roelie Amsingh, van onze
collega’s in Ureterp). Zie ook mijn artikel in het
vorige nummer van de Slûswachter.

Een groepje van 6 Appelvinken werd op 15
februari gemeld in de Slotplaats.

Een Vuurgoudhaantje zat op 13 februari in
mijn tuin. Ook worden ze gemeld in de
Slotplaats en op de Duurswouderheide.
Te verwachten:

Overtrekkende Veldleeuweriken en Kieviten.
Wegtrekkende ganzen. Zingende zangvogels
als: Heggenmus, Merel, Zanglijster, Grote
Lijster, roffelende en baltsende spechten.
Baltsende Buizerds.

Aankomende zomergasten als: Tjiftjaf (vanaf
begin maart), Witte Kwikstaart, Zwarte
Roodstaart e.a.
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 (hier
o.a. info over uitgebrachte artikelen van onze
vereniging.
Meldingen graag weer bij Koert Scholten; liefst
online op: kokoscho@xs4all.nl. Telefonisch kan
ook op 542017.
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Werkzaamheden Staatsbosbeheer in Oude Bos
In het Oude Bos achter de Slotpleats zijn enorm
veel bomen gekapt. In het dorp is daar nogal wat
kritiek op: er is opvallend veel gekapt, er is veel
schade aan de paden en er ligt veel hout op de
grond. Het lijkt een grote rommel. Voor de
Natuerferiening was dat de reden om Dennis
Benedictus van Staatsbosbeheer te vragen of hij
hier wat toelichting over wilde geven. Dat wilde hij
graag. En zo zaten wij op woensdagochtend met
hem aan de koffie.

ook van de
Boorndelling (van
Zevenhuizen tot
Grouw). SBB beheert hier 600 verschillende
terreinen.
Het beleid van Staatsbosbeheer.
Nederland heeft maar 10% natuur; de rest is
agrarisch productiegebied (70%) of stedelijk
gebied. Natuurgebied is voor een aanzienlijk deel in
bezit van de overheid: Staatsbosbeheer. Bij SBB is
men gericht op: beschermen, beleven en benutten
(drie B’s). Beschermen: de eigendommen worden
beheerd om sterkere en robuustere bossen te
krijgen. De beleefwaarde voor de bezoekers wordt
vergroot door behoud van vooral de mooiste
bomen in de bossen, en ook door de
cultuurhistorische monumenten die in de terreinen
volop aanwezig zijn, met zorg te behouden.
Benutten van het bezit doet SBB door houtkap,
door pacht, jachtrecht, door betaalde excursies
(vooral in West-NL), vakantiehuisjes verhuren, en
door kampeerplaatsen te verhuren (campings).
Houtkap door Staatsbosbeheer
Primair wordt er in het algemeen gekapt om het
bos te verjongen. Er wordt 10 % geoogst in feite.
Opbrengst uit hout is voor SBB een bijkomstigheid;
het is al mooi als het onderhoud kostenneutraal
kan. Hout is een prachtig product, duurzaam, om
te benutten. Slechts een zeer klein deel van het
hout gaat weg als brandhout.

Dennis Benedictus, teamleider
Dennis Benedictus, geboren in Nuis, en opgegroeid
in deze streek, is werkzaam bij Staatsbosbeheer
(SBB) als teamleider van beheerseenheid SÚd-East
Fryslân, voorheen Stellingwouder Streekpolders.
Zijn kantoor zit nu in Jubbega, voorheen waren er
vijf locaties. 8000 hectare natuur valt onder het
beheer van zijn team. In het gebied zijn de
beekdalen van Linde, Tjonger en Koningsdiep
(Boorne). Hij doet dit werk met liefde; als jongen
wilde hij al boswachter worden. Hij begon echter
op de LTS, daarna hield hij zich bezig met diverse
zaken, en kwam weer terug op het idee
boswachter. Hij liep stage in Haren, Glimmen en
omgeving, werkte in het onderhoud van bos en
houtwallen. Vandaar ging hij aan de slag bij
landschapsbeheer Groningen. Hij heeft veel
gewerkt met mannen met een Melkertbaan.
Na enige tijd kreeg hij echter last van lichamelijke
slijtageverschijnselen en sinds 2009 werkt hij bij
SBB, aanvankelijk in Oranjewoud. Sinds 2011 is hij
in deze streek aangesteld en heeft hij het gebied
Bakkeveen-Tjonger erbij gekregen. Het gehele
gebied loopt van het Blauwe Bos tot aan Blesdijke.
Sinds 2016 is hij teamleider van dit gehele gebied,
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Een productiebos heeft een cyclus van 100 jaar
(gemiddeld). De bijgroei van het bos gaat harder
dan de kap. De bijgroei zegt veel over kwaliteit van
het bos. Bosbouw is een zaak van de lange termijn.
In bos wil je bomen van een gemêleerde leeftijd.
Het beheer van SBB is gericht op duurzaam beheer
van een gezond en gevarieerd bomenbestand.
Keuze van te kappen bomen (eens in de 7 jaar):
wordt gedaan door ervaren blessers; de mooiste
bomen worden vrijgezet. Streven is: gemengd
bos, veel variatie, daardoor veel insecten, vogels
etc.
Rendement van 5 % op de bosbouw is gemiddeld
en is ook voldoende. SBB streeft naar duurzaam
beheer, ook van bijv. houtwallen. Kap is daar altijd
gericht op verjonging, niet op rooien.
Dennis vertelt ook over SBB als werkleerbedrijf.
Daar wordt hij heel enthousiast van. Hij vindt het
belangrijk dat jonge mensen leren werken in de
natuur. Er werken nu 30 stagiaires en 100
vrijwilligers in het gebied. Een eigen school wordt
opgericht i.s.m. diverse instanties: een opleiding
tot werken in het groen. Deze opleiding is bedoeld
voor mensen die in eigen tempo leren en wat extra
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begeleiding nodig hebben. Het tempo waarin
geleerd wordt, doet er hier niet toe. Het idee is:
een beetje terug naar het meester-gezel idee.
Houtkap in het Oude Bos
In Oude Bos is het waterpeil iets omhoog gebracht,
waardoor sommige bomen slechter worden. Nu
worden er hele vakken kaalgekapt. Sommige om
door te planten voor de verdere toekomst, andere
vakken in het kader van de Landinrichting
Koningsdiepgebied. Daar wordt namelijk een open
verbinding gecreëerd tussen het beekdal en een
laagte achter de Stripe. Iedere dag is er tweemaal
controle door een medewerker van SBB op de
uitvoering van het werk, dat is uitbesteed.
Het terrein oogt nu enorm verwoest; de paden zijn
nogal vernield door de zware machines. Dat wordt
nog hersteld; in juli liggen die er weer goed bij.
Takken en tophout worden niet verwijderd, omdat
door het langzame proces van vergaan de
biodiversiteit in de bodem wordt bevorderd.
Het oogsten van het hout gebeurt na het blessen
(een markering aanbrengen op de voor kap
bestemde bomen) door een ervaren kracht van
SBB, waarna er nog een controle plaatsvindt in het
kader van de flora en faunawet. Nesten en andere
belangrijke natuurelementen mogen niet verstoord
worden! In het Oude Bos broedt onder andere de
Wespendief. Er zitten verschillende nesten. Er
komen dassen voor en zo is er meer. Dat heeft
veel van het werk bepaald. De houtoogst is daarom

39

uitgesteld, met
als gevolg dat
langzaamaan een
nattere periode
aanbrak. De
machines gaan dan dieper de grond in en woelen
meer om.
Richting Wijnjewoude zijn er enkele complete
kapvlaktes, vanwege slecht hout of vanwege het
economische motief. Dan vindt er wel herplant
plaats zodat verjonging een kans krijgt.
Een goed voorbeeld van fraai bosbeheer is nu
volgens Dennis het Blauwe Bos. Dat is lange tijd
deskundig beheerd door een buitengewoon goede
houtvester. In de omgeving van Bakkeveen is er
meer op productie gerichte bosbouwcultuur van
oudsher. Het Oude Bos is in 1946 overgedragen
aan SBB. Lange tijd was er daar uitsluitend
productiebeheer, met Duits geschoolde
bosbouwers. Er heerste een nogal hiërarchische
structuur. Wat er nu gebeurt in het Oude Bos is
anders; een combinatie van oogsten, van
kapvlaktes in het kader van het iets verhoogde
waterpeil en van ander beheer i.v.m. de
herinrichting Koningsdiep.
We zijn blij met deze uitleg en kijken nu met
andere ogen naar het werk in het Oude Bos!
Ann Nijland en Claartje Slofstra

Kerkdiensten It Keningsfjild
Datum

Lokatie

Aanvang

Voorganger

Woensdag 8 mrt
Zondag 12 mrt
Zondag 12 mrt
Zondag 19 mrt
Zondag 19 mrt
Zondag 26 mrt
Zondag 26 mrt

De Mande B’veen
De Mande B’veen
Siegerswoude
De Mande B’veen
St. Piter Ureterp
De Mande B’veen
Siegerswoude

19.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

ds.
ds.
ds.
ds.
ds.
ds.
ds.

Zondag 2 apr

De Mande B’veen 09.30 uur

Bijzonderheden

J.H. Verwaal
Vesperdienst
E. Roosenboom, Drachten.
K. Visbeek, Dokkum.
F. de Jong, Leek.
J.H. Verwaal
J.H. Verwaal
E. v.d. Weijde, Fr.Palen.
Dienst van It Keningsfjild &
ds. J.H. Verwaal
**Tienerdienst**

De Hervormde gemeente Opsterland Noord te Bakkeveen, Frieschepalen, Siegerswoude en Ureterp en de
Gereformeerde Kerk De Mande te Bakkeveen e.o. vormen sinds 1 januari 2017 een nieuwe
gemeente onder de naam It Keningsfjild. (Bakkeveen – Frieschepalen – Siegerswoude – Ureterp).

www.itkeningsfjild.nl
Protestantse gemeente It Keningsfjild
Bakkeveen-Frieschepalen-Siegerswoude-Ureterp

Begraafplaats Bakkeveen
Begin januari 2017 hebben de rechthebbenden van
graven op de begraafplaats Bakkeveen nieuwe
grafbewijzen ontvangen.
Dit was nodig omdat de graven nieuwe nummers
hebben gekregen, nummers die ook verwerkt
kunnen worden in ons nieuwe grafbeheersysteem
BAM 2020.
Als u ook rechthebbende bent van één of meerdere
graven op de begraafplaats Bakkeveen en u
hebt geen nieuw grafbewijs ontvangen, dan houdt
dat in dat uw (huidige) adres niet bekend is bij
onze administratie en wordt u dringend verzocht
contact op te nemen met de administratie van de
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begraafplaats.
Bij verzuim zou het kunnen gebeuren dat, bij
verstrijken van de grafrust en/of huurtermijn, het
graf onbedoeld geruimd wordt, omdat wij u niet
weten te vinden.
Sinds 1 januari 2010 bent u wettelijk verplicht bij
verhuizing uw nieuwe adres aan onze administratie
bekend te maken.
Administratie beheer begraafplaatsen:
W. Stelpstra, 0512-381863 of
wstelpstra@ziggo.nl

Struisvogel in de politiek?
De struisvogel is bekend om zijn politiek. Als het
beest gevaar ziet komen, of problemen, steekt het
beest volgens het spreekwoord z’n kop in het zand.
(Het schijnt dat de struisvogel in Australië niet echt
aan struisvogelpolitiek doet. In het echt doet die
vogel meer aan camouflage ……).
Maar het gezegde wijst op een menselijk
probleempje. Als wij het gevaar of het probleem
niet meer willen zien, ziet het gevaar ons nog wel.
Precies hetzelfde doen vele Nederlanders ten
opzichte van de politiek en de verkiezingen. Uit
onderzoek en peilingen zou blijken dat vele
Nederlanders politici onbetrouwbare mensen
vinden. Politiek is laag-bij-de-gronds-gedoe. En
dus zijn politici te minachten. En wordt overwogen
om maar niet te stemmen. Vele denken: geef mijn
stembiljet maar aan fikkie. Sommige gelovigen
doen er nog een schepje bovenop. Gods hemel is
niet op aarde, en wie burger wil worden van dat
hemelse koninkrijk maakt zich niet druk om het
Koninkrijk der Nederlanden. Klinkt dat niet puur en
oprecht?
Ik heb hierover zo mijn gedachten. Op deze manier
komen we dicht in de buurt van de struisvogel
politiek. Want iedereen doet aan politiek. Zodra je
geboren bent op deze aarde, moet je die aarde
delen met vele andere mensen. Daarom zijn er
leef- en verkeersregels. Waren die regels er niet,
dan zijn de problemen nog veel groter. Bezoek
maar eens een land dat een dictatuur heeft……!
Zelf heb ik ooit Tsjechië bezocht onder de harde
communistische dictatuur. En werden wij eindeloos
door de politie en het leger met geladen wapens op
ons lijf gericht onderzocht. Angstig! Zodra we de
grens van het land overgingen, voelden we het
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verschil! Dus was ik blij om in Nederland mijn
stemrecht te gebruiken.
En helaas, een zuiver geestelijk hemels gericht
leven bestaat niet. Ook in een klooster zijn
leefregels, conflicten, vergaderingen en
stemmingen. Beter kunnen we stellen dat de
gewone menselijke vragen van geld, recht en
eerlijk delen en dergelijke geestelijke vragen zijn.
Om het zo te zeggen: Ook God en de duivel doen
aan politiek. De tien geboden en de bergrede zijn
gegeven voor mensen met hun problemen, niet
voor engelen of dieren.
Van Winston Churchill zijn de grappige woorden:
democratie is een slechte bestuursvorm, maar er is
voorlopig nog geen betere. Tot nu toe lijkt mij dat
nog steeds zo.
Zelf zou ik wel 10 stemmen willen hebben. De ene
partij kreeg van mij dan 3 stemmen. Die partij is
voor het onderhouden van monumentale kerken en
instituten (vind ik belangrijk). Een goed opgeleid
en betrouwbaar politieapparaat (en leger) vind ik
ook belangrijk, omdat ik de angst heb gevoeld voor
de politie in Tsjechië. Drie stemmen geef ik aan de
partij die de leraar(es) in het onderwijs in ere
herstelt. En de goede ideeën van Feuerstein en
Montessori kansen geeft.
Een stem zou ik geven aan een partij of groep die
al lange tijd buiten de regering is. Gewoon om eens
aan andere partij of groep de kans te geven een
tijdje te regeren. Tenslotte vind ik kamerlid
Omtzigt een hele goeie, dus die krijgt ook een
stem of twee. Ik ga dus toch maar stemmen,
helaas met maar met een(1) stem……
ds Jak Verwaal.

HISTORISCHE RUBRIEK
Maart 2017, nr. 3
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN

Lezing over Van Drooge:
Maandagavond 27 maart
Dúndelle, 20 uur.

Het Van Drooge Mystearje
27 maart 2017: Van Drooge terug in Bakkeveen
Meester Lambertus Van Drooge gaf van 1868 tot
1902 leiding aan het onderwijs in Bakkeveen. Hij
heeft in 1884 ook leiding gegeven aan de
festiviteiten bij de opening van de nieuwe openbare
lagere school in 1884.
In het weekend van 21 en 22 september 1934
tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van de school hield zijn zoon,
ds. Alexander van Drooge, een herdenkingsrede.

medewerkers de uitstekend geslaagde avond sloot.

Hij wees erop dat het schoolgebouw gedurende een
halve eeuw aan jeugdigen de gelegenheid heeft
geschonken de ontwikkeling op te doen die nodig is
voor het levenswerk en geluk van ieder mens. En
hij haalde in zijn speech herinneringen op aan het
Bakkeveen van zijn jeugd, aan zijn schooltijd en
aan zijn vader. (De tekst van zijn rede is eerder
gepubliceerd in Ald Bakkefean 1.1).

Op 27 maart 2017 - bijna tachtig jaar nadat zijn
grootvader het vijftigjarig bestaan van de school
met een herdenkingsrede opluisterde - zal Gerard
van Drooge, kleinzoon van Alexander van Drooge,
tijdens een bijeenkomst van de Historische
Vereniging Bakkeveen in Dúndelle terugblikken op
het leven van zijn grootvader en overgrootvader.
Hij bouwt zijn verhaal op rond bijzondere
anecdotes over zijn eigen familie, zijn grootvader
en zijn overgrootvader Lambertus, voor zover die
anecdotes met elkaar te maken hebben. En hij laat
foto’s zien die zijn grootvader Alexander – een
enthousiast amateurfotograaf - gemaakt heeft van
zijn ouders en de omgeving van Bakkeveen.

Het programma van die twee dagen was overvol:
In prachtig zomerweer was er een optocht van
zesentwintig versierde wagens. Daarna waren er
kinderspelen voor verschillende leeftijdsgroepen
jongens en meisjes. ‘s Avonds vond er een
herdenkingssamenkomst plaats in de speciaal
daartoe opgerichte grote feesttent. Om half negen
werd die geopend door meester Alberda. Na wat
zangoptredens en de lezing van ds. Van Drooge toen was het al kwart voor twaalf – begon de
opvoering van het zangspel “Droomelaar”. Het
had al twee uur geslagen toen de voorzitter met
een hartelijke woord van dank aan alle
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Zondagmiddag werd de optocht van de versierde
wagens herhaald, en werden verschillende spelen
gehouden: blaastrappen, evenwichtsboom en
levende stoelendans en een gemaskerde
voetbalwedstrijd van de schoolvoetbalclub tegen de
veteranen. In de feesttent was ‘s avonds nog een
heel programma van activiteiten.

Alexander was een enthousiast amateurfotograaf.
Veel van zijn foto’s zijn bewaard gebleven. Alle
belangstellende zijn welkom. De bijeenkomst
begint om acht uur precies. Gerard van Drooge zal
ongeveer een uur spreken. Na de pauze houden we
jaarlijkse ledenvergadering van de Historische
Vereniging Bakkeveen.

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Historische Vereniging Bakkeveen
Maandag 27 maart 2017 om 21.30 uur in Dúndelle te Bakkeveen
(aansluitend op de lezing van Gerard van Drooge)

1. Opening en mededelingen
2. Verslag ledenvergadering 16 februari 2016
3. Jaarverslag 2016
4. Verslag kascommissie
5. Financieel verslag
6. Goedkeuring jaarstukken
7. Besluitvorming over contributieverhoging
8. Bespreking activiteiten 2017
9. Rondvraag
10. Sluiting

Contributieaanpassing 2017
In de ledenvergadering van 2016 hebben we het
signaal afgegeven dat inkomsten en uitgaven uit
balans raken o.a. door de stijgende kosten van
verzending per post van de nummers van Ald
Bakkefean. Hieronder beschrijven een aantal
verschillende manieren om dit probleem aan te
pakken.
De uitgangssituatie.
We hebben ongeveer 220 betalende leden. De
jaarcontributie bedraagt sinds de oprichting van de
Historische Vereniging Bakkeveen in 2008 € 15.
Dat levert aan inkomsten ruim € 3000 op. Losse
verkoop van tijdschriften levert jaarlijks ongeveer
€ 500 op. De kosten verbonden aan de uitgave van
twee boekjes per jaar bedragen € 4500. Het
verzenden van een boekje kost thans € 3,17 per
stuk. De verzending van boekjes kost per jaar
ongeveer € 500. We hebben een structureel tekort
aan inkomsten of teveel aan uitgaven van € 1000
à € 1500. Hieronder beschrijven we een aantal
mogelijkheden om dat jaarlijkse tekort terug te
brengen.
1. Minder boekjes uitgeven.
Wanneer we een keer per twee jaar niet twee,
maar één nummer uitbrengen, besparen we per
jaar € 1100, voldoende om een positief saldo
te houden.
2. Goedkopere productie.
Over hoe belangrijk de duurzaamheid en
technische kwaliteit van de boekjes is en over
de inrichting van het productieproces kun je
van mening verschillen. We besteden een groot
deel van het productieproces uit. De redactie
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kan en wil die taken niet op zich nemen. Zijn er
vrijwilligers te vinden die dat wel willen doen?
3. Zorgen voor meer leden.
Wanneer het aantal leden met vijftig toeneemt
stijgen de inkomsten met € 750 per jaar. Er zijn
thans ongeveer 160 leden woonachtig in
Bakkeveen. Een stijging van het ledental met
honderd maakt een contributieverhoging
overbodig. Zijn er aanpakken te vinden om
structureel meer leden te vinden in Bakkeveen?
Een ledenwerfcampagne? Een
kennismakingspakket voor nieuwe inwoners?
4. Integrale contributieverhoging
Een contributieverhoging van € 2,50 voor alle
leden brengt jaarlijks € 650 op, een verhoging
met € 5 het dubbele.
5. Selectieve contributieverhoging
Een selectieve contributieverhoging voor
“buitenleden” ter compensatie van de
verzendkosten van € 6,50 brengt ongeveer €
500 op.
6. Sponsor
Een sponsor die een jaarlijkse donatie toezegt
van € 500 in ruil voor een advertentie in Ald
Bakkefean, vermindert het jaarlijks tekort met
€ 500.
Voorstel
In de ledenvergadering van 27 januari 2017
bespreken welke van de voorgestelde routes de
voorkeur geniet, en wie zich voor welk scenario wil
inzetten. Leden die hun standpunt schriftelijk
willen inbrengen kunnen dat doen via
info@bakkeveen.nl

Verslag van de ledenvergadering van de

Historische Vereniging Bakkeveen,
gehouden op 16 februari 2016
Aanwezig: ca. 30 personen, waaronder de
bestuursleden Fred Hoogenboom (voorzitter),
Matty van der Meer, Jan van Dalen en Margriet
Dijkstra (verslag).
1.
Opening en mededelingen
Rond 21.15 uur opent Fred Hoogenboom de
vergadering: er zijn geen bijzondere
mededelingen.
Bericht van verhindering is gekomen van: Willem
Dolstra, Marijke Zwaga en Fokje de Vries.
2.
Verslag ledenvergadering 19 juni 2014
Het verslag geeft geen aanleiding tot op- of
aanmerkingen en wordt derhalve ongewijzigd
vastgesteld.
3.
Jaarverslag 2014-2015
Fred Hoogenboom stipt een aantal punten aan uit
het jaarverslag 2014-2015.
 Het aantal leden blijft stabiel.
 De Vereniging heeft geprobeerd meer
vrijwilligers bij de activiteiten te betrekken.
 Er is gezocht naar mogelijkheden voor
samenwerking met andere verenigingen en

44








organisaties.
Binnen het bestuur is meermalen een discussie
gevoerd over de vraag “hoe verder?”.
Er zijn in de verslagperiode vier nummers van
Ald Bakkefean uitgebracht. En er zijn drie
lezingen georganiseerd en drie excursies.
De fotobesprekingen zijn hervat.
Er is gereageerd op het ontwerpbestemmingsplan buitengebied Opsterland.
De vereniging startte samen met Museum
Gorredijk gesprekken over samenwerking met
cultuurhistorische verenigingen in Opsterland.

4.
Verslag kascommissie, 5. Financieel
verslag en 6. Goedkeuring jaarstukken
 Jappie van der Meulen meldt, namens de
kaskommissie, dat de financiën in orde zijn
bevonden. Bij de controle viel op dat er relatief
veel geld wordt besteed aan portokosten.
 Fred Hoogenboom geeft aan dat er, wanneer er
niets verandert, ingeteerd gaat worden op het
geld waarover de vereniging beschikt. Om dat
tij te keren moeten er meer leden bij komen en
zal er iets gedaan moeten worden aan de
verzendkosten van Ald Bakkefean. Het valt te



overwegen om die kosten (€ 3,-- per uitgave)
te verdisconteren in de contributie. Het bestuur
zegt toe in de eerstkomende ledenvergadering
op dit punt met een voorstel te zullen komen.
Vervolgens wordt er een nieuwe kascommissie
benoemd: Fokje de Vries treedt af; in haar
plaats wordt benoemd: Roel v.d. Brug
(Ureterp). Jappie van der Meulen blijft nog een
periode aan.

7.
Bespreking activiteiten 2016
Het bestuur heeft het voornemen om in 2016 door
te gaan met het organiseren van lezingen, met het
tijdschrift Ald Bakkefean en met het zoeken naar
samenwerking met andere verenigingen en
organisaties.
Activiteiten, die daarnaast op stapel staan, zijn:
 het leveren van (historische) informatie ten
behoeve van wandel- en fietstochten
 de ontwikkeling van een toneelstuk over
meester Van Drooge. De première daarvan is
gepland in de eerste helft van 2017
 beschrijving van de geschiedenis van het bedrijf
Van der Velde (waarschijnlijk als nummer van
Ald Bakkefean)
 in het kader van Culturele Hoofdstad 2018
(samen met andere organisaties): aandacht
voor de rol en betekenis van het
volkshogeschool- en buurtwerk van Allardsoog
voor de cultuur in Friesland (provinciale en
gemeentelijke culturele raden)
 beheer en bewerken van het materiaal dat is
geschonken door mw. Ymkje Terpstra
 meedenken in de plannen voor herinrichting
van de Slotleane.
 deelnemen in Ald Djip
Fred Hoogenboom roept leden, die mee willen
doen aan een of meerdere van deze activiteiten,

45

nadrukkelijk op om zich te melden bij het bestuur.
Over Ald Bakkefean vertelt hij nog dat er
momenteel materiaal ligt voor nummers over:
 it Mandefjild (gemaakt door Fokje de Vries
c.a.),
 de geschiedenis van het bedrijf Van der Velde
(een eerste aanzet),
 Knoop, hovenier op o.m. De Slotpleats
 een artikel over de toestand van de wegen rond
Bakkeveen in vorige eeuwen
8.
Rondvraag
 Johan Sieswerda wijst op internet en pers, als
mogelijkheden om meer bekendheid te geven
aan de vereniging.
 Fred Hoogenboom vertelt dat hij nog onlangs is
geïnterviewd door de Leeuwarder Courant voor
een artikel over Bakkeveen (Onze Streek) en hij
geeft aan dat hulp bij het actueel houden en
uitbreiden van de website van de vereniging
zeer welkom is.
 Johan Sieswerda zegt toe daarover te willen
nadenken. Ook geeft hij aan waar mogelijk iets
te willen betekenen in contacten met de pers,
bijvoorbeeld met het weekblad Sa!.
 Jan van Dalen vraagt waar de oude
notulenboeken van Bakkeveense verenigingen
zijn. Er zou een plaats moeten zijn, waar ze
centraal bewaard kunnen worden. Bovendien
zouden ze gedigitaliseerd moeten worden. Het
bestuur gaat ook hierover nadenken.
 Dorpsfilm Bakkeveen: vraag is waar de
verschillende versies (1949, 1953, 1965?) zijn.
Een of enkele liggen mogelijk in de Plaatselijk
Belang-kast in de landbouwschuur op
Allardsoog.
9.

Sluiting van de vergadering om 22.00 uur.
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Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’
Algemene ledenvergadering 2017
Datum:
Aanvang:
Plaats:

maandag 20 maart 2017
20.00 uur
MFC ‘Dundelle’, Mjumsterwei 16 te Bakkeveen

1. Opening

7. Mededelingen

2. Vaststellen agenda

8. Financiën

3. Notulen vorige vergadering

9. Vermogensbeheer

4. Verslag penningmeester

10. Verhoging contributie en ledenkorting

5. Verslag kascommissie

11. Rondvraag

6. Jaarverslag secretaris

12. Sluiting



Algemene informatie: www.uitvaartverenigingenopsterland.nl

 U dient bij een sterfgeval contact op te nemen met onze uitvaartleider:
Van der Zwaag Uitvaartzorg, Cissy van Marxveldlaan 11, 8453 WB Oranjewoud, 0513622 339
 Maakt u gebruik van een andere uitvaartverzorger, dan kan dit gevolgen hebben voor de
ledenkorting.
 Voor informatie kunt u contact opnemen met het bestuur 06-138 631 23.
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Voetbalvereniging Bakkeveen
Opgericht juni 1929
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester + PR
Bestuurslid kantine & activiteiten
Bestuurslid accomodatiebeheer
Bestuurslid

Piet Douwsma
06-52897025
Evert Fokkema (a.i.)06-27308165
Henri v/d Belt
06-51920696
Ronald Fokkema
06-25061123
Joop Nieuwdam
06-55346969
Janny Kootstra
06-22045573

piet-d@live.nl
vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl
v.v.bakkeveen@ziggo.nl
ronald@beijk.com
j.nieuwdam@outlook.com
kootstrajj@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris senioren

Evert Fokkema

06-27308165

vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl

Voorzitter/ wedstrijdsecr. Jeugd
Penningmeester + PR

Jeugdcommissie
Evert Fokkema
06-27308165
Moriah Valk
06-27255965

vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl
tootymoor@hotmail.com

Wedstrijd consul: J. van der Meulen 0516-541736
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Vrouwen van Nu
te gast bij
Christelijke Plattelandsvrouwen Bakkeveen
Dinsdag 14 februari waren de Vrouwen van Nu te
gast bij de Christelijke Plattelandsvrouwen
Bakkeveen in de Mande. In het welkomwoord sprak
gastvoorzitster Jeltje Heida over het waarom van
de Christelijke plattelandsvrouwen. Zij staan open
voor alle vrouwen in Bakkeveen. Mooi om te
constateren dat hun doel en dat van Vrouwen van
Nu overeenkomt; open staan voor je directe
leefomgeving en zorg voor elkaar.
We startten met een kopje koffie, het voorlezen
van de notulen en het samen zingen. Daarna was
het tijd voor de lezing van de heer Klimstra uit
Broeksterwoude. De lezing bestond uit het
voorlezen uit eigen werk. En wat voor ’n werk! De
heer Jacobus (Jaap) Klimstra is in het dagelijks
leven Senior Energy and Engine Specialist. Of op
z’n Nederlands: adviseur op het gebied van
duurzame energie en innovatie.
Maar deze avond was hij Jaap Klimstra de
verhalenverteller. Hij schrijft onder de naam Jelle
Klaver korte verhaaltjes voor het Friesch Dagblad.
Die verhaaltjes zijn zo herkenbaar dat je ze voor je
ziet gebeuren. En hij heeft er heel veel. Door zijn
werk reist hij de wereld rond en overal maakt hij
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wat mee dat weer aanleiding is voor een
verhaaltje. Onvermoeibaar ging hij door en
bezorgde hij iedereen een plezierige avond waar
veel gelachen werd.
Als je zijn werk nog niet kent, hij heeft een boek
uitgebracht, in het Fries, met als titel Sibbeltsje.
Het verhaal gaat over het leven van een Fries
meisje dat opgroeit tot hulp in de huishouding en
getrouwde vrouw.
Mede namens het bestuur van de Christelijke
Plattelandsvrouwen Bakkeveen,
Ine Jansen, voorzitter Vrouwen van Nu
Volgende ledenvergadering van de
Christelijke Plattelandsvrouwen
is op dinsdag 14 maart
Spreker is Dhr. Westerhof uit Joure met zijn
“Multimediashow”
Aanvang 19.30 uur in de Mande en gasten zijn van
harte welkom !
De volgende ledenavond van Vrouwen van Nu is
16 maart a.s. met als onderwerp Veilig op internet.

Tennisvereniging

'Dúndelle'
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Kantinebeheer
Wedstrijdzaken
Jeugdcommissie
Baanonderhoud

Arjen Nieveen
Nynke de Jong
Ingrid Arends
Klaas Torensma
Jelmer Sytema
Andries vd Velde
Rob van Schuttershoef
Johan Faber

Koarte Singel 8
Lange Singel 15
Nije Buorren 40
Boskkamp 33
Koarte Singel 1
Alde Drinsewei
Nije Feansterwei 4
Alde Drintsewei 3

Algemeen
e-mail:
info@ltcdundelle.nl
Ledenadministratie:
0516-858354
ledenadministratie
@ltcdundelle.nl

Hoofdsponsor: Louwsma Beheer Groep
Sponsoren: Kijfwitte, Plaza "De Kolk", Macadam, YaBeCo, Marinus Machinebouw B.V.,
Mevr. T. van der Velde, Hoogpak, Actifood.

Algemene ledenvergadering
Een groot deel van de leden was aanwezig op de
algemene ledenvergadering van 6 februari. De
voorzitter Arjen Nieveen heeft namens het bestuur
alle vrijwilligers bedankt die het afgelopen jaar zich
ingezet hebben bij het ontwikkelen van het nieuwe
tenniscomplex. Het baanonderhoud, de
bouwcommissie, de kantinecommissie en vele
andere hebben zich afgelopen jaar veel tijd en
energie gestoken in de voortgang van de bouw. Dit
is zeer gewaardeerd.
Het was een lastig jaar voor de tennisvereniging.
De leden hebben een jaar met minder goede
faciliteiten kunnen tennissen.
Het bestuur en de leden kijken dan ook erg uit
naar de oplevering van het project Dúnsân en de
oplevering van het nieuwe clubhuis gebouwd door
Van der Veer Bouw. Er liggen vele feestelijke
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activiteiten in het
verschiet.
Op de
ledenvergadering
is ook afscheid
genomen van een
aantal
bestuursleden.
Cecile Lanting
heeft jaren lang
verschillende
functies binnen
het bestuur
gehad. Begonnen
bij de jeugdcommissie, heeft de laatste jaren de
ledenadministratie op zich genomen. Cecile is
tijdens de vergadering bedankt voor haar

enthousiaste inzet.
Klaas Torensma neemt haar functie in het bestuur
over. We heten Klaas van harte welkom en we
gaan uit van een prettige samenwerking voor de
komende jaren.
Ook Jan van Dalen heeft afscheid genomen als
bestuurslid. Jan heeft 13 jaar als penningmeester
het bestuur bijgestaan. Jan is vele jaren op de
achtergrond aanwezig geweest. Wel wist hij op
ledenvergadering met duidelijke overzichten de
leden een zeer uitgebreid totaal overzicht te geven
van alle financiële gebeurtenissen van het
afgelopen jaar. Tijdens het Dúnsân project is Jan
zijn rol actiever geworden en zorgde hij voor een
bredere discussie in het bestuur. Hij was altijd op
zoek naar de samenwerking met andere
verenigingen binnen het dorp. Een belangrijke rol.
Ook Jan is tijdens de vergadering bedankt voor zijn

jaren lange inzet.
Ingrid Arends
volgt Jan op als
penningmeester.
Ingrid Arends
woont sinds kort
in Bakkeveen na
jaren net buiten
Bakkeveen te
hebben gewoond.
Ze heeft jaren
lange financiële
ervaring en zien
haar rol dan ook
met vertrouwen
tegemoet.
Welkom in het bestuur Ingrid.

NL Doet 11 maart
Op 11 maart is het landelijk NL Doet. De
tennisvereniging heeft zich ingeschreven voor NL
Doet met als doel het aankleden van het
tennisterrein.
Op zaterdag 11 maart wordt de hele dag gewerkt
aan het bespeelbaar maken van de tennisvelden,

het aanplanten van bodembedekkers achter de
houten opslag, het ophangen van buitenlampen en
het planten van planten in bloembakken.
Alle hulp is welkom! Komt gezellig langs.

Jeugd sponsoractie van de Poiesz
Dit jaar mogen we weer meedoen met de Poiesz
sponsoractie. Dit is natuurlijk fantastisch! Zo
kunnen we weer een mooi bedrag bij elkaar sparen
voor een speeltoestel voor binnen of buiten het
clubgebouw.
Op 1 april mogen we samen met de jeugdleden
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tompoezen verkopen. We zijn hiervoor opzoek naar
jeugdleden en ouders die deze actie willen
begeleiden in de Poiesz in Bakkeveen op zaterdag
1 april.
Opgeven kan via info@ltcdundelle.nl

Varen met de Zonnebloem
Op woensdag 19 april houdt de afdeling
Ureterp e.o. van de Zonnebloem haar jaarlijkse
boottocht. Woont u in Ureterp - Frieschepalen Siegerswoude - Wijnjewoude of Bakkeveen en
behoort u tot onze doelgroep, dan kunt u een
dagje met ons mee.

een verloting met kans op leuke prijzen.
De kosten voor de gehele dag zijn € 37,50 per
persoon.

Wij vertrekken vanuit Drachten voor een tocht
over de Friese wateren. We maken gebruik van de
"Nirvana", een partyschip voorzien van een ruime
salon met zonwerend glas en airco.
Na koffie met gebak en eventueel een borrel, krijgt
u een drie gangen menu aangeboden.

Mocht u medische verzorging nodig hebben aan
boord; er gaan enkele verpleegkundigen mee.
Het vervoer van en naar uw huis regelen wij voor
u.
Wilt u met ons meevaren, dan kunt U zich voor 27
maart opgeven bij:

mevr. I.v.d. Veen tel. 0512-301984 of

mevr. G. Beute tel. 0512-301583 of

mevr. C. Nijder tel. 0516-481959

Ook 's middags wordt u door onze vrijwilligers
voorzien van consumpties en hapjes, tevens is er

Namens het bestuur van de afd. Ureterp e.o.,
Antje Berga
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SCHAAKCLUB
BAKKEVEEN
Schaakt van september
t/m april elke
woensdagavond in hotel &
restaurant de Stripe te
Wijnjewoude, aanvang
20.00 uur
Contactpersoon: D. Müller, tel 0512-302226. Voor meer info: www.schaakclub-bakkeveen.nl

SC Bakkeveen pakt late overwinning tegen Mid-Fryslan
Op 15 februari jl. kruisten de schaakteams van
Bakkeveen-1 en Mid-Fryslan-2 de degens in de 1e
Klasse B van de Friese Schaakbond. Het werd een
wedstrijd op hoog niveau met een spannende
ontknoping. In de allerlaatste minuten van de
ontmoeting wisten de schakers uit Bakkeveen met
4½ - 3½ de volle winst te pakken tegen de
collega’s uit Akkrum. Deze waren tot dan toe één
van de koplopers in de klasse. Na een inleidende
toespraak van arbiter Berend Joustra konden de
klokken aan en startten de 16 spelers met hun
partijen.
Op bord 8 speelde Jaap Weidema met de witte
stukken tegen jeugdspeler Carlo de Moor. Jaap, die
doorgaans eerder een tikje onverantwoord met zijn
b-pion om pleegt te gaan, kon deze dit keer
ongewoon lang behouden. Het resulteerde in veel
druk op de stelling van de Moor, pionwinst en het
volle punt: 1-0.
Ben de Vries trad, eveneens met wit, op bord 6
aan tegen Bert Hassing. Hoewel na 20 zetten pas
twee pionnen geslagen waren, wist Ben toch een
doorbraak te vinden in de zwarte stelling en zo de
winst naar zich toe te halen: 2-0.
Ondertussen was op bord 4 Anne van Streun
tegen Geart-Jacob de Jong met wit in de
problemen gekomen. Er waren veel penningen op
zijn stelling maar ook Anne had kansen. Toen die
op niets uitliepen haalde de Jong gedecideerd de
overwinning binnen: 2-1.
Aan bord 2 koos Milan Heller met wit de aanval
met dame en toren in het centrum. Zijn
tegenstander Erwin Koning had daarentegen
aanvallende aspiraties op de f-lijn en de
koningsvleugel. Hoewel er zat dreigingen aan beide
kanten waren liep de partij uiteindelijk toch naar
remise: 2½ - 1½ .
Bauke Hoogstra speelde op bord 1 met zwart
tegen de dit seizoen nog op 100% staande JanLodewijk Boonstra een hele goede partij. Hij
verdedigde de vele penningen van zijn
tegenstander koelbloedig, greep zijn kans toen er
midden op het bord een pion gewonnen kon
worden en ging een eindspel in dat op z’n minst
remise leek. Wit had echter een hele sterke witte
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loper die uiteindelijk de doorslag gaf in het
voordeel van de bezoekers uit Akkrum: 2½ - 2½.
Gerrit Meppelink speelde op het voor hem
ongewone bord 7 een partij met wisselende
kansen. Hij zette zijn tegenstander Trevin Nettinga
zwaar onder druk maar zag de kansen later keren.
Uiteindelijk kwam Gerrit weer terug en maakte hij
een einde aan de partij met een fraaie ‘krachtzet’:
3½ – 2½.
Op bord 5 had Robin Baines plaatsgenomen
tegen Julian Frijlink. Met zwart liep Robin tegen
een zwakke centrum-pion aan die weliswaar nog
wel te verdedigen was, maar wel ten koste van zijn
koningsstelling. Daar maakte Frijlink kundig
gebruik van en kwam zo een stuk voor. Robin
moest de vlag strijken maar niet zonder de
realisatie dat hij ergens een remise-variant had
gemist: 3½ - 3½ .
Na bijna vier uur spelen kon het met de einduitslag
van deze wedstrijd nog alle kanten uit. Er was toen
nog maar één partij gaande. Op bord 3 had Dirk
Müller met zwart een licht overwicht op de damevleugel op weten te bouwen. Zijn tegenstander,
Thomas Douma, bood echter steeds de passende
verdediging. Toen Dirk in de tijdnoodfase aan het
einde van de partij gevarieerder aan ging vallen en
daarmee de druk een flink stuk opvoerde, kwamen
er scheurtjes in de defensie van Douma waar Dirk
met twee over het bord verspreide vrij-pionnen
winnend van wist te profiteren: 4½ - 3½.
Schaakclub Bakkeveen haalde zo een mooie
overwinning binnen tegen een met jeugdig elan
spelend Mid-Fryslan. Deze avond won de routine
van de Feansters, maar dat laat onverlet dat de
bezoekers uit Akkrum met dit team zeker de
toekomst hebben. Door deze overwinning stijgt
Bakkeveen over Sneek heen naar de 4e plek in de
stand. In de resterende twee
competitiewedstrijden tegen koploper Steenwijk
(14 maart) en hekkensluiter Rijs (8 april) zal
blijken of de tocht nog verder naar boven gaat.
Verslag: Dirk Müller.

In Bakkeveen zit muziek.
Mens durf te leven!
Dúnsjongers, Popkoor, Kerkkoor, Kerst
Sing-Inn, Brass-Band , Dodo-festival en
laatst nog een huisconcert. In Bakkeveen is
muziek te vinden.
Kortgeleden werd in de Slûswachter een
bijzonder concert vermeld met een uitnodiging
voor iedereen om te komen. Een speciale
muziekdienst vond plaats in de PKN-kerk De
Mande. De eerste dominee van de Mande was
voorganger in deze dienst : Ds. De Jong. In de
vroege jaren zestig was Bakkeveen zijn eerste
gemeente. Hij had nu uitdrukkelijk de opdracht
gekregen de dienst op zich kort te houden en
dat deed hij. Als thema koos hij voor: Mens durf
te leven ! Samen met twee zoons, twee
kleinzoons en twee bevriende zangers, het de
Jong/de Jong plus ensemble verzorgde hij de
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muziekdienst.
We hadden al gehoord dat het iets bijzonders
zou worden en dat was het. Twee “de Jongen” (
de zonen) bespeelden het harmonium en de
twee kleinzonen traden op met een
zangensemble bestaande uit een tenor, bariton,
countertenor en een sopraan. Een prachtig
geluid vulde de kerk. Er was gekozen voor
folksongs, gospels en enkele kerkelijke liederen.
Het was een echt concert waarbij veelvuldig
geklapt werd. Gezien de belangstelling moet er
in Bakkeveen nog veel meer mogelijk zijn op
muzikaal gebied . Wij hebben in ieder geval
genoten.
E.H.

Met “Vier het Leven” de zomer door!
Stichting Vier het Leven neemt ouderen (vanaf
65 jaar) mee uit, als dat niet meer op eigen
gelegenheid lukt of als u liever niet alleen gaat:
een gastvrouw of gastheer haalt u van huis op
voor een bezoek aan theater, bioscoop of museum.
Ook in Friesland, ook in uw regio! Ook uit
Bakkeveen en omgeving zijn er vrijwilligers die u
kunnen begeleiden. U betaalt daarvoor een
arrangementsprijs voor het ticket, consumpties,

begeleiding, vervoer- en bespreekkosten.
Onze gasten zijn blij met deze deur-tot-deurservice en de begeleiding: een echt avondje uit, is
de veelgehoorde reactie! Je ontmoet weer eens
andere mensen, je hebt weer wat om over te
praten.
Voor de komende maanden hebben we weer een
mooi en gevarieerd programma, zoals:

Datum/locatie

Onderwerp

zaterdag 8 april – 20:15 uur
Schouwburg De Lawei - Drachten

Toneel
Wie is er bang voor Virginia
Woolf
Carine Crutzen, Dragan
Bakema e.a.

Toelichting

Show
zondag 9 april – 14:30 uur
Theater Sneek

vrijdag 28 april – 20:00 uur
Schouwburg De Lawei –
Drachten
dinsdag 23 mei – 14:00 uur
Museum Dr8888 - Drachten
zondag 18 juni – 20.00 uur
Bonifatiuskerk – Oldeberkoop
zondag 23 juli – 12.30 uur
Gevangenismuseum Veenhuizen

De Gouden Jaren
Cor Bakker, Danny Malando
e.a.
Muziek
50 jaar Palingsound
The Mon Amour Band
Rondleiding/excursie
De Stijl in Drachten: Theo
van Doesburg, Kleur in
Architectuur
Muziek
From Classic to Queen
Katona Twins
Theaterspektakel
Het Pauperparadijs

Belangstelling voor een voorstelling, maar ervaart
u drempels om er te komen? Stichting Vier het
Leven kan dankzij de begeleiding door vrijwilligers
deze drempel wegnemen, u kunt vrijblijvend ons
programma opvragen.
Voor het reserveren, meer informatie of het
aanvragen van het programma in uw regio is Vier
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George en Martha zijn terug! Een
duel waar de vonken vanaf
vliegen.
Een kijk- en luisterprogramma,
waarin door beelden uit de
populaire Polygoon Bioscoopjournaals en de mooiste liedjes uit
de jaren ’50 tot ’80 herinneringen
worden opgehaald.
De Palingsound, muziek van
Volendamse bodem, is al ruim 50
jaar een begrip in Nederland.
Een ervaren rondleider vertelt en
gaat in gesprek over deze
tentoonstelling.
Concert door een briljant
gitaarduo, in de sfeervolle
entourage van deze kerk.
Openluchtvoorstelling gebaseerd
op het gelijknamige boek van
Suzanna Janssen, incl. lunch.

het Leven op werkdagen tussen 9.00 uur en 18.00
uur te bereiken op het landelijke telefoonnummer:
035 – 524 51 56. Of zie www.4hetleven.nl
Tjitske de Heij, regiocoördinator Friesland
tjitske@4hetleven.nl

Giant SurvivalRun
Zet het in je agenda: De Giant Survivalrun in
Bakkeveen wordt gehouden op zaterdag 16

september!
De 5e editie van de Survivalrun wordt ook dit jaar
weer gehouden in de prachtige omgeving van
Bakkeveen. Op zaterdag 16 september 2017 zullen
weer 1000 deelnemers de strijd aangaan,
individueel of in groepsverband, op diverse
afstanden door de Bakkeveense bossen, heide- en
zandvlakten. Een onverharde route met
uitdagende hindernissen beloven het weer een
mooi spektakel te laten
worden, zowel voor de
deelnemers als de
toeschouwers die op
diverse locaties toegang
hebben tot het parcours.
We vinden het geweldig
dat Giant Noord vertegenwoordigd door
dealer Veenstra te
Bakkeveen - ook in 2017
weer de hoofdsponsor is
van het evenement.
Garage- en
Mechanisatiebedrijf
Veenstra is, onder de
naam Giant Noord, de
trotse dealer van Giant
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knikladers in het noorden. Deze hoge kwaliteit
machines zijn door hun compacte formaat en korte
draaicirkel op vele manieren inzetbaar. Zo worden
ze veelvuldig gebruikt in de bouw, door agrariërs
en hoveniersbedrijven en in maneges. Giant
knikladers zijn onderhoudsvriendelijk en eenvoudig
in gebruik. Tijdens de Survivalrun zullen er op het
terrein enkele knikladers te bezichtigen zijn.
De inschrijving voor de Survivalrun opent
binnenkort. Blijf op de hoogte! Houd onze website
www.survivalrunbakkeveen.nl in de gaten.

Fietsinformatiedag voor
ouderen

Geachte mevrouw, meneer uit Bakkeveen,
Ureterp, Frieschepalen, Wijnjewoude en
Siegerswoude.
U bent van harte welkom om mee te doen aan een
Fietsinformatiedag voor ouderen, op 9 mei in
Dorpshuis de Dobber, De Kolk 1, 9249MC,
Frieschepalen. De cursus is van 8:45 tot ongeveer
16:00 uur.
Het aantal mensen dat mee kan doen is beperkt en
de deelname wordt bepaald op basis van
binnenkomst van aanmeldingen. U kunt zich tot 15
april opgeven.
Inleiding
Bewegen is goed voor lichaam en geest. Steeds
meer senioren begrijpen dat ze voor een gezonde
oude dag in beweging moeten blijven. Natuurlijk is
fietsen daarbij een voor de hand liggende keus.
Fietsen kunnen we (bijna) allemaal. We gebruiken
de fiets (of e-bike) voor boodschappen doen, voor
bezoekjes aan vrienden en familie en/of voor
recreatieve tochten. Allemaal goed voor de
gezondheid, maar hoe kunt u dat met de jaren
veilig blijven doen? En waar moet u dan rekening
mee houden?
Hierover wordt u bijgepraat op een zogeheten
Fietsinformatiedag, een eendaagse cursus rond het
thema ‘veilig blijven fietsen’. De gemeente
Opsterland vindt het belangrijk dat senioren in
onze gemeente plezierig en veilig kunnen blijven
fietsen.
Daarom nodigen wij mensen van 65 tot 75 jaar uit
voor een leerzame en gezellige cursusdag op 9 mei
2017 in Dorpshuis De Dobber, De klok 1 in
Frieschepalen.
Wie geeft de cursus?
De gemeente Opsterland organiseert deze dag in
samenwerking met het Regionaal Orgaan voor de
Verkeersveiligheid (ROV) en de Fietsersbond en
biedt u deze dag gratis aan.
Waar gaat het over?
Op deze informatieve dag, waarin ook veel ruimte
is voor gezelligheid, komen alle aspecten van
‘veilig blijven fietsen’ aan bod:
 Fietsdocenten (opgeleid door de Fietsersbond)
testen uw verkeersinzicht en fietsvaardigheid en
staan tijdens een groepsfietstocht met u stil bij
enkele verwarrende en/of onoverzichtelijke
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verkeerssituaties in uw gemeente.
Een beweegdocente verzorgt een
fietsgymnastiek voor senioren.
Veilig Verkeer Nederland is aanwezig voor
informatie en testen rondom veiligheid wat
betreft horen en zien.
Een plaatselijke rijwielhandelaar is aanwezig
met een aantal e-bikes (van verschillende
merken en typen), die u kunt proberen op een
fietsvaardigheidsparcours.
U ontvangt ook een uitgebreide gratis
informatiemap met een proefnummer van de
Vogelvrije Fietser, de ‘E-bikewijzer’ en de
brochure ‘Het recht van de Sterkste’.

Hoe zit de Fietsinformatiedag er uit?
U komt op uw eigen fiets (of e-bike) naar de
cursus. Na de ontvangst (met koffie/thee) krijgt u
een presentatie over verkeersregels en –inzicht.
Na een korte koffiepauze worden is het tijd voor
het praktische gedeelte van de dag met onder
andere fietsgym en testritten op e-bikes. Rond
12.30 uur is het tijd voor een lekkere gezamenlijke
lunch. Hier worden geen kosten voor in rekening
gebracht. U hoeft dus geen brood mee te nemen.
Daarna wordt uw fietsvaardigheid getest op een
parcours en gaan we een korte fietstocht door
Frieschepalen maken. Na een kopje koffie blikken
we terug op de dag en krijgt u een
deelnamecertificaat.
De ervaring leert dat deze cursusdag leerzaam,
interessant en gezellig is.
Waar en hoe laat?
Datum: 9 mei 2017
Locatie: Dorpshuis de Dobber, De Kolk 1 in
Frieschepalen
Tijd: 8.45 – 16.00u (inclusief lunch)
Meer informatie of aanmelden
U kunt zich tot 15 april 2017 aanmelden via de
website van de Fietsersbond,
www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen.
Er is plaats voor maximaal 35 deelnemers, dus
meld u snel aan!
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens op 9
mei in Frieschepalen!

Fotografie cursus bij Theeschenkerij Bellefleur
Op 25 maart bij Theeschenkerij Bellefleur in
Siegerswoude i.s.m. Pai Ongo fotografie
twee workshops voor ervaren en beginnende
fotografen.
Voor alweer de 3e keer dit seizoen worden er op de
mooie locatie bij Theeschenkerij Bellefleur in
Siegerswoude fotografie workshops gegeven voor
al wat meer ervaren én voor beginnende
fotografen.
De workshops worden gegeven door Ingrid van Ek
van Pai Ongo Fotografie uit Leeuwarden. Pai Ongo
is een fantasiewoord dat is geïnspireerd op de
Maori-taal en betekend “het goede gevoel”
De 1e workshop begint ‘s ochtends met een
kennismaking bij een kopje thee of koffie met wat
lekkers. Daarna kan er op een korte wandeling van
ongeveer 5 km door de prachtige bosrijke
omgeving naar hartenlust worden gefotografeerd.
Stijl en onderwerp gaan uit van de interesse van
de deelnemers. Theorie en praktijk vormen een
logisch geheel en er is meer dan voldoende ruimte
voor vragen. Bij terugkomst staat er een heerlijke
lunch klaar.
De workshop is voor een kleine groep van
maximaal 7 personen, waardoor persoonlijke
aandacht gegarandeerd is.
Tijd: 9.00 tot 13.00 hr
Kosten: €50,- inclusief koffie/ thee met koek, en
een uitgebreide vegetarische lunch.
Benodigdheden: Digitale camera en toebehoren.
Startlocatie Theeschenkerij Bellefleur in
Siegerswoude.
De 2e workshop ‘s middags is meer geschikt voor
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deelnemers die hun camera beter willen leren
kennen: Geen ingewikkelde termen, maar heldere
en praktische uitleg over het gebruik van jouw
camera en praktische tips voor het fotograferen
van allerlei onderwerpen. Er is ruimte om in de
grote tuin het geleerde meteen in praktijk te
brengen. Er wordt gewerkt in een kleine groep
zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke
aandacht.
Je kunt met je eigen digitale camera (en
toebehoren) deelnemen. Ben je niet zo bekend
met de werking van je camera dan is het handig
om ook je handleiding mee te nemen.
De workshop is voor een kleine groep van
maximaal 7 personen, waardoor persoonlijke
aandacht gegarandeerd is. Aanvang: 14.00 tot
16.00
Kosten: €35,- inclusief koffie/ thee met koek.
Benodigdheden: Digitale camera en toebehoren.
Reserveren: via po@paiongo.nl / 06- 43527434
óf bellefleur@kpnmail.nl / 06-48575067

Volleybal
vereniging
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Jeugdzaken
Lid

Henk Hoekstra
Jan van Dalen
Jeen Bouma
Oene Roelsma

Douwelan 1
Mandewijk 15
Sjoerdlân 2
Noardkamp 15

Lid worden?
Voor volwassenen is nog sportieve ruimte
bij de Recreanten groep en jeugd (12-15
jr) in het competitie jeugdteam.
Recreanten
De recreantengroep bestaat momenteel uit 16
personen. Er wordt wekelijks op de maandagavond
getraind en gespeeld in de gymzaal te Bakkeveen.
Daarnaast wordt uit de 16 personen een team
gevormd om 1x in de 2 weken een wedstrijd te
spelen tegen een team uit omliggende dorpen.
De stand per 15 februari is als volgt:
1
Haulerwijk
8
23
2
Terwispel-1
8
16
3
Waskemeer
8
12
4
Bakkeveen
9
12
5
Donkerbroek 8
10
6
Terwispel-2
8
5
7
Hemrik
5
3
Bakkeveen heeft nog 3 wedstrijden te gaan. Het
gezamenlijke eindtoernooi is op 3 mei.

Het jeugdteam

Begin februari stond het jeugdteam op de 4e
plaats. Maar de afstand met de nrs 5 en 6 was
nihil.
Op 9 februari de wedstrijd tegen koploper DVC De
Roeken uit Dokkum. De wedstrijd was in Dokkum,
dat ligt vanwege de Centrale As ineens veel
dichterbij. De krachtsverhoudingen werden er niet
anders door. De Roeken wonnen met 25-10, 25-15
en 25-19.
Op 2 maart naar Buitenpost tegen de gelijknamige
tegenstander. Deze wedstrijd zou veel
evenwichtiger moeten zijn. Setstanden 12-25, 2522 en 25-17 geeft wel de meeste punten voor
Bakkeveen, maar de wedstrijd gaat vanwege het
“set”-systeem wel verloren met 2-1. Nu op de 5e
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541003
06-51175883
541189
541392
Dag
Maandag

Dinsdag

henk.hoextra@ziggo.nl
janvd@bakkeveen.nl
jeenalberto@hetnet.nl
oeneroelsma@hotmail.com

Trainingstijden 2016-2017
Tijdstip
Groep
20:30-22:00
Recreanten
19:30-21:00
Heren competitie
(Marum)
18:00-19:00
Jeugdteam

plaats, maar het kan tussen de nummers 4, 5 en 6
nog alle kanten op.

Het Heren-team

De Heren rotsvast op de 4e plek. Is dat nog steeds
zo ?
Op 9 februari kwam SCS (Drachten) op bezoek in
thuishal Marum. Gegeven de stand in de poule zou
dit een niet al te moeilijke 3-0 overwinning moeten
worden. De eerste set liep een beetje moeizaam,
maar werd met 25-19 gewonnen. De volgende set
ging steeds gelijk op. Uiteindelijk toch een verlies
van 27-29. Alle hoop op een 2e punt gevestigd in
de derde set. In het begin een vrij forse
achterstand, langzaam maar zeker kwamen de
Bakkeveenster heren weer dichterbij. Het ging niet
snel genoeg: verlies 25-27. Een onverwacht verlies
met 2-1.
Donderdag 2 maart de derby tegen DWS
Wijnjewoude. Tegen DWS (2e in de stand) moet
Bakkeveen vrijwel altijd het onderspit delven.
De 1e set begint voorspoedig. 9-3 voorsprong,
echter daarna komt DWS en trekt het weer gelijk
10-10. Het vervolg van de set gaat de stand gelijk
op. Uiteindelijk wint Bakkeveen de 1e set met 2826. In de 2e set is de achterstand eerst vrij groot,
maar deze wordt langzaam weer ingelopen.
Langzaam… want het lukt niet. Verlies 25-20. In de
3e set gaat het allemaal snel. Bakkeveen lijkt
tevreden met het ene punt: 25-14 verlies.
Uiteindelijk toch nog een punt uit Wijnjewoude
gehaald.
Bakkeveen staat met 5 punten voorsprong op de
nummer 5 op de 4e plaats. Nr 3 staat 9 punten
voor. Mede de nog te spelen 5 wedstrijden in
gedachten: rotsvast op de 4e plek.
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Nacht yn 't sikehûs
Stilte... dan in heimich lûd, it gerissel fan in skelk,
in ljochtfal yn 'e doar: in sefte stim, goed wurd foar elk.
Bûten it rûzjen fan in beam, hjir it slurkjen fan in foet...
In kraan dy 't efkes rint "Sa 'n toast! Ja, no is 't goed !"
Wurge tinzen oan 't fiere thús, oan frou en bern en wurk.
susters kamen efkes lâns, hoeden, dat suver nimmen 't murk.
Wat dimpt gerattel dan: yn 't kantoarke, telefoon..
Efkes slomje noch nei lange nacht, dan wankt der wer in njie moarn!
"Prikgoud"
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Appie

Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes

Zaalruimte nodig?

Vacature Outdoor
Voordat de eerste zonnestralen ons land weer
binnenkomen, zijn wij op zoek naar enthousiaste
medewerkers.

Ben jij flexibel en ook weekends
beschikbaar.

Kun jij goed met groepen omgaan, jong en
oud.

Heb je affiniteit met outdoor en sport.
Neem een kijkje op onze website voor een
indruk van ons bedrijf:
www.outdoorbakkeveen.nl
Stuur een email naar info@outdoorbakkeveen.nl
met jou cv en motivatie.
ZZP'ers zijn ook welkom.

Project blindengeleidehonden
Veel mensen in Bakkeveen en Siegerswoude
sparen plastic doppen ten behoeve van een
blindengeleidehondenproject.
De doppen werden voorheen altijd bij Hennie en
Evert Russchen ingeleverd. Zij zorgden ervoor
dat de doppen bij een centraal depot in
Donderen in Drenthe kwamen. Dat kan nu niet
meer.
Naar aanleiding van een oproep op
www.bakkeveen.nl is er een nieuw
inleveradres beschikbaar. Hiermee wordt
voorkomen dat al die zakken vol doppen weer
bij het gewone vuilnis terecht zouden komen,
terwijl er zulk goed werk mee gedaan kan
worden!
Sylvia Holleboom heeft het doppeninzamelpunt overgenomen. Zij brengt de plastic
doppen naar Koninklijke Visio de Brink in Vries,
instelling voor blinden en slecht zienden.
Adres: Sylvia Holleboom
Lange Singel 3, Bakkeveen
Tel.: 0516-542068 of 06-23548762
Als Sylvia niet thuis is, mag men de doppen
onder het afdak van het tuinhuis zetten.

Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast
Dúndelle). Zie pagina 31.
Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken
op www.bakkeveen.nl/dunhoeke

TE HUUR :

Oud-Hollandse Spelen
Keus uit 25 stuks
Nu ook: complete Roulette tafel en Blackjack
tafel
Telefoon: 0516-481335 (Wijnjewoude)

Groenafval brengpunt Ureterp
In de maanden maart, april en mei is het
groenafval brengpunt in Ureterp elke
zaterdagochtd weer geopend.
Pas in juni is de locatie weer om de week op
zaterdagochtend open/gesloten.
Wegens ruimtegebrek worden de enquetes van
“recreatie ontwikkelingen” en “voorzieningen in
Bakkeveen” niet in deze Slûswachter afgedrukt.
Kijk op www.bakkeveen.nl en vul daar de
enquetes in.
Resultaten worden getoond op de ALV van
woensdagavond 22 maart in Dundelle.

Stemmen in Bakkeveen
Let op: 15 maart stemmen in Dunhoeke en niet
in ’t Ankerplak (net als vorig jaar bij het
referendum)

Vlooienmarkt

De 1e vlooienmarkt van het jaar 2017 is op
zaterdagochtend 1 april. Dat is geen grap, want
dit jaar valt de 1e zaterdag op de 1e dag van de
maand. De regels zijn gelijk aan voorgaande
jaren. www.bakkeveen.nl/markt

Vacatures – Vrijwilligers
(zoals vermeld in deze Slûswachter)
pag Organisatie
5
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Ald Jiersploeg

Omschrijving functie
Nieuwe bestuursleden voor de Aldjiersploech.

Nadere info en aanmelding
Aldjearsploeg, 06-55346916, of
e-mail roypwitte@gmail.com

Service pagina
Veiligheid & Gezondheid
Noodgevallen:
Alleen als elke seconde telt: 112
Politie in andere gevallen: 0900 - 8844
Huisartsenpraktijk Bakkeveen,
apotheekhoudend
Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema,
Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 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, Dundelle,
Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de
huisarts.
En elk uur van het jaar voor personen die een
toegangscode hebben: Nije Buorren 2 (voormalig
Bolhuis Tweewielers).
Tandheelkundig centrum Bakkeveen
Mw. B.Duizendstra, tandarts,
Mw. G. Storm, mondhygiëniste
Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20
www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl
Avond-of weekend: de dienstdoende tandarts staat
vermeld op het antwoordapparaat.
Fysiotherapie Goren
Ook manuele therapie en diverse specialisaties.
Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246
www.fysiotherapiegoren.nl
Praktijk voor klassieke Acupunctuur
W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van
Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 0516-541992
WMO
Wet maatschappelijke ondersteuning bel 0512386386
Dorpssteunpunt WMO. U kunt een beroep doen
op het Dorpssteunpunt WMO bij de volgende
vrijwilligers: Roelie Dijk, tel. 0516 541454 /
Neeltje Haisma, tel. 0516 541318
Dorpsagent:
Oebele Dijk
Email: oebele.dijk@politie.nl
Tel.: 0900 8844
Meer service informatie: www.bakkeveen.nl in
de categorie “voorzieningen”.
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Slûswachter
Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe
teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur
even een email naar info@bakkeveen.nl
Al meer dan 800 digitale abonnees.
Het “De Slûswachter” team
Functie
Naam
Administratie
Wilma Kolk
Drukwerk
Jan de Groot
Redactie
Jan van Dalen

Telefoon
542073
541828
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. 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 niet publiek via
www.bakkeveen.nl verspreid, maar alleen 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)
€ 245.-- 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
Dierenartsen
Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema,
Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of
0594-641600 Spreekuur: volgens afspraak.

Plaza food for all “De Kolk”
Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905
Openingstijden: Elke dag van 11:30 - 21 uur, Vrijdag, zaterdag tot 22 uur.
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