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De werkzaamheden aan de Mjûmsterwei (deel 1) verlopen vlot.
Rond Sinterklaas-dag lag het fundament er alweer in en de nieuwe klinkers
staan al naast de straat klaar om (machinaal) gelegd te worden.
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De Slûswachter
Onze gedeeltelijke corona lockdown duurt maar voort: o.a. geen horeca en geen evenementen tot op zijn
minst diep in januari 2021. Ons gedrag is niet goed genoeg, waardoor de overheid maatregelen neemt
om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet overvol worden. De meeste besmettingen vinden in de
privé omgeving plaats, maar juist daar kan de overheid nauwelijks bijsturen.
Het wordt een ander einde jaar dan dat we gewend waren ….
Desondanks een volle Slúswachter. Met artikelen over mensen, bedrijven, afscheid, uitkeringen,
voornemens etc.
Traditioneel worden alle medewerkers van de Slúswachter uitgenodigd voor een nieuwjaar etentje in De
Brink. Dat kan nu (nog) niet. We zijn nog aan het nagaan in welke vorm we de waardering voor het
vrijwilligerswerk kunnen laten blijken.
We wensen alle medewerkers en lezers fijne kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2021.
Jan van Dalen

Uitslag corona-puzzel
De juiste oplossing van de corona puzzel uit de
Slúswachter van november was: 1D, 2A, 3A, 4C,
5D, 6B, 7B, 8D, 9A, 10B, 11C, 12D, 13B, 14B,
15B. De fouten werden vooral gemaakt in de
vragen 1, 5, 6, 10 en 12. Het aantal fout
beantwoorde vragen per deelnemer lag tussen de
1 en 5. In de Slúswachter van januari de
toelichting op de antwoorden op de vragen (in

deze Slúswachter is geen ruimte meer).
1e prijs: Jan van der Vaart 2e prijs: Mattie van
der Meer 3e prijs: Jan Anne van der Beek. (allen
1 fout). De prijswinnaars hebben inmiddels
persoonlijk bericht gehad.
Op www.bakkeveen.nl komen in de loop van
december weer de traditionele kerstpuzzels.

Activiteiten agenda Bakkeveen
Datum

Activiteit

Wo 9 dec

Bundelen Slûswachter. 19 uur, Dúnhoeke in 2 groepen

Meer info: zie
pagina
---

Do 10 dec Schrijfmarathon van Amnesty International
Vanaf 13 dec Galerie Natoer: expositie Nantsje Vonk-Rienstra elke zondag, 13-17 uur

20
35

Di 15 dec
Di 15 dec

24
28

Gezond Natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur
Fr. C.P.B. Digitale Kerstviering vanuit De Mande. 19:30 uur

Wo 16 dec Slagerij Van Eik: uiterste datum Kerstbestelling.
Zo 20, Ma 21 dec De Wylde Roas: extra geopend

6
12

Di 22 dec
Di 22 dec

Gezond Natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur
Historische beelden bekijken. “Bakkeveen vroeger”. Dúnhoeke, 13:30 uur

24
51

Do 24 dec
Do 24 dec

Voetbalvereniging: laatste dag online oliebollen bestellen.
It Keningsfjild: kerstcreaties bekijken in De Mande

31
57

Do 24 dec
Vr 25 dec

It Keningsfjild: kerstwandeling (onder voorbehoud toestemming)
Eerste kerstdag

57
---

Za 26 dec

Kerstwandeling Bakkeveen: AFGELAST.

Di 29 dec

Gezond Natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur

Do 31 dec
Vr 1 jan

Oudjaarsdag 2020
Nieuwjaarsdag 2021

Vr 1 jan
Di 5 jan

Laatste dag inzenden kopij Slúswachter januari 2021
Gezond Natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur

Wo 6 jan

Speel-o-theek uitleen speelgoed. 15:15-17:15 uur in Dúnhoeke

24
23

Wo 6 jan

Bundelen Slúswachter in Dúnhoeke. Om 19 en 20:15 uur

---

Za 9 jan
Ma 25 jan

Kerstbomen inleveren bij De Twakamp om te overzomeren.
Kerstverlichting over de vaart wordt uitgeschakeld

Di 26 jan

Historische beelden bekijken. “Bakkeveen vroeger”. Dúnhoeke, 13:30 uur

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

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

bellen uitvaartleider: vd Zwaag Uitvaartverzorging,
Cissy van Marxveldtlaan 9/11. Oranjewoud tel. 0513 62 23 39

Web
24
-------

34
Web
51

Vereniging
Jannie Tjassing
Josien Meulenhoff
Eppie Pera
Appie Dekker

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

Plaatselijk
541216
06-1954 4949
541001
541245

Belang

Nienke Okkema
Frans Mulder
Fokke-Jan van Veen

Lid
Lid
Lid

06-2506 0866
06-3065 3272
06-54221508

Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl
Alweer het laatste nummer van het jaar 2020.
Al 9 maanden lang wordt ons leven voor een groot
deel bepaald door Covid. Maar er is hoop op een
vaccin, zodat misschien in het nieuwe jaar er weer
meer mogelijkheden komen om terug te gaan naar
het leven voor Covid.
Prachtige versiering van het dorp.
We geven een groot compliment aan de
Aldjiersploech en al zijn vrijwilligers voor de
prachtige versieringen die ze weer hebben
opgehangen over de vaart en in ons dorp. Dit is
echt vakwerk en samenwerking ten top. Ook de
metershoge kerstboom op de Brink is een echte
blikvanger. Dit jaar werd niet van deur tot deur
geld opgehaald, maar iedereen wordt gevraagd om
vrijwillig wat over te maken voor de
kerstversiering waar we allemaal van genieten.
Start herinrichting Mjûmsterwei.
Er wordt volop gewerkt aan deze weg. Eerst is het
riool voor de afvoer van hemelwater aangepakt.
Daarna is het oude asfalt verwijderd met een
imposante machine. Nu wordt er toegewerkt naar
het herbestraten met klinkers. Op de website van
Bakkeveen kunt u een mooie fotoreportage
aantreffen waarin het proces precies wordt
gevolgd.
Stopzetten ophalen textiel.
Plaatselijk Belang krijgt ieder jaar een uitkering in
geld voor het ophalen van textiel. Dit is begin dit
jaar stopgezet. Daarmee zouden ook onze
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inkomsten vervallen. De gemeente heeft gezocht
naar alternatieven en denkt daarbij aan het
ophalen van zwerfvuil. Dit heeft voor Bakkeveen
geen toegevoegde waarde omdat bij ons al een
Himmelploech met vrijwilligers aan het werk is.
Besloten is voor 2020 toch nog een bedrag uit te
keren, weliswaar de helft, maar beter iets dan
niets. In 2021 moeten we dan maar afwachten of
er nog een alternatief bedacht wordt om toch iets
uit te keren aan de dorpen.
Sluipvrachtverkeer via de Leidijk.
Onlangs zijn we door de werkgroep Verkeersveilig
Waskemeer uitgenodigd. Zij willen ons bijpraten
over de hinder die zij hebben van het
sluipvrachtverkeer wat vanaf de nieuwe N381 via
Waskemeer naar Haulerwijk rijdt. Omdat zij
benieuwd zijn hoe dit in Bakkeveen en
Wijnjewoude wordt ervaren, hebben ze
gezamenlijk overleg gepland waarin ze ons willen
bijpraten.
Voortgang recreatieve fietspaden Oude Bosch
e.o.
Hier zit nu toch schot in. Alle partijen zijn het
erover eens dat de fietspaden opgeknapt moeten
worden. Het asfalt moet vervangen worden door
een duurzamer materiaal. De beide PB’s die tot nu
toe hebben meegesproken, staan nu even in de
wacht. Intussen gaan de gemeente Opsterland,
Staatsbosbeheer (SBB), en Natuurmonumenten
(NM) half december om tafel met de provincie
Fryslân om de plannen toe te lichten en te kijken

of de Provincie de plannen mee wil
financieren. Daarna wordt tussen gemeente en
Provincie nader gekeken naar manieren van
cofinanciering. Ook worden andere mogelijke
subsidiebronnen onderzocht.
Ambtelijk overleg met de gemeente.
Op 10 december vindt ons jaarlijks ambtelijk
overleg plaats met de ambtenaren van de
gemeente. Daarin zullen we aandacht vragen voor
de lopende zaken die spelen in ons dorp.
Overleg PB en Jongerenwerk Code Hans.
In november heeft een afvaardiging van ons
bestuur overleg gehad met code Hans. We hebben
diverse zaken rondom de jongeren in Bakkeveen
besproken. Het gaat dan ook over activiteiten die
leuk zouden zijn voor onze jongeren. Voor de
basisschoolleerlingen was begin 2020 al een
werkgroep gestart met leuke activiteiten. Helaas is
dit vanwege Covid gestopt, maar dit kan zo weer
opgestart worden. Het programma ligt al klaar.
Twee bestuurders van PB hebben hebben samen
met code Hans en een aantal jongeren van 15+ om
tafel gezeten om te kijken wat voor activiteiten
voor hen aantrekkelijk zijn. Zoveel mogelijkheden
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zijn er momenteel niet om elkaar te ontmoeten en
te chillen. Dúnhoeke is hiervoor beschikbaar.
Voorwaarde is dat vooral de jeugd zelf met
initiatieven komt. Het zou mooi zijn als ouders van
deze jongeren, het betreft namelijk hun kinderen,
zich melden om hieraan mee te doen. Ook is
gesproken over overlast die sommige jongeren
veroorzaken. Dit speelt zich voornamelijk af
rondom het gymnastieklokaal en het Dundelle
terrein.
Toekenningen Dorpsbudget 2020.
Inmiddels zijn de aanvragen beoordeeld en zijn
toekenningen uit het Dorpsbudget gedaan. Er is dit
jaar voor een bedrag van € 4.595,-- uitgekeerd
aan 8 aanvragers. Informatie hierover vindt u
elders in deze Slúswachter.
Met dit positieve bericht sluit ik het jaar af.
De meesten van ons zullen de december
maand in eigen dorp en kleine kring
doorbrengen. Het bestuur van PB wenst u
allen een gezellige tijd, fijne feestdagen en
een heel goede afsluiting van 2020 toe.
Jannie Tjassing

Slagerij van Eik
Tsjerkewal 4, Bakkeveen

Deze kerst zullen wij alleen op bestelling werken om
zoveel mogelijk drukte te vermijden in de slagerij.
Deze kunt u doorgeven via:
• email: slagerijvaneik@gmail.com, of
• via onze webshop op www.slagerijvaneik.nl
Maar een beller is sneller op 0516 – 54 1348
Hierdoor kunnen wij makkelijker communiceren
betreffende de wensen van uw bestelling.
Bestel het liefst voor 16 december zodat wij op tijd
alles kunnen inkopen.
We stoppen met ons spaarsysteem. U kunt uw gespaarde
punten de komende maanden nog wel inleveren!
Na de kerst zullen wij tot 8 januari zijn gesloten.
Wij wensen u een fijne kerst en een gelukkig en
gezond nieuwjaar!
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Huub Bouma gaat verhuizen!
Juist op de grens van 2020 en '21 verhuist Huub
Bouma van B. naar A.: van Bakkeveen naar
Appelscha.
Het is een verrassing te horen dat Huub, zoals
de mensen haar hier kennen, een geboren
Utrechtse, al in Bakkeveen woonde toen zij vijf
jaar was. De oorlog was hier debet aan, want
als opgroeiend
kind konden haar ouders haar in de laatste
oorlogsjaren niet meer voorzien van voldoende
en voedzaam eten.
Huub werd als evacuee opgevangen bij een
gezin in Bakkeveen en heeft ook na de oorlog,
weer in Utrecht, de banden niet verbroken: niet
met de familie hier en ook niet met het dorp.
Sterker nog, zij is later getrouwd met een neef
van de familie. Zo is zij op 25-jarige leeftijd in
Bakkeveen teruggekomen en blijven wonen en
heeft daar een gezin gesticht met haar man, die
altijd Fries tegen haar gesproken heeft. Huub
vertelt dat zij heel goed Fries kan verstaan en
lezen, maar dit interview toch liever in het
Nederlands wil zien verschijnen.
Huub heeft na lager – en middelbaar onderwijs
een opleiding gevolgd aan de “kleuterkweek”,
zoals die school toen genoemd werd, en is haar
loopbaan begonnen in Utrecht. Zij liep als
kwekeling overdag mee in verschillende klassen
van een kleuterschool en ging 's avonds van vijf
tot acht naar de kweekschool voor de
theorielessen. Daarna moest er nog gestudeerd
worden. Het waren dus wel lange dagen voor die
jonge mensen. Drie jaar voor de lagere akte en
nog drie jaar voor de hoofdakte. Als kwekeling
verdienden zij ook nog 15 gld. in de maand.
In Fryslân was haar eerste baan in Haulerwijk.
Later, als getrouwde vrouw was zij niet meer in
vaste dienst, maar werkte als invaller. Ook wel in
Bakkeveen op de Pikestjelp. Maar ook heeft zij
gewerkt in de A & O kruidenierswinkel van Douwe
Douwsma, die gevestigd was waar nu de kapsalon
op de Brink is.
Haar man, een weduwnaar met vijf kinderen, was
boerenarbeider toen zij trouwden en heeft later
gewerkt bij de betonfabriek van Kijlstra in
Drachten.

Helaas deze maand geen “Nieuw bij ons in het
dorp” en “Portret van een kind”.
Reden is quarantaine van geïnterviewde
respectievelijk verkoudheid (geen corona).
Hopelijk volgende keer beter !

7

In de jaren zestig was de ontwikkeling op gang
gekomen van Bakkeveen als vakantie- en
recreatiedorp. Kinderen van elders gingen met
schoolreisje naar de Bakkeveenster duinen en het
aantal campings groeide gestaag. Aan die
ontwikkeling heeft Huub een flinke steen
bijgedragen. Samen met hun zoon Jeen zat zij als
vrijwilliger in de organisatie van tal van activiteiten
in en rond Bakkeveen. Zo zat zij jarenlang op het
V.V.V. kantoor, dat toen op de Dwarskamp
gevestigd was.
Zij zat in de organisatie van de Avondvierdaagse,
de Kerstwandeling, de 3 Provinciën wandeltocht,
werkte mee aan het bundelen en rondbrengen van
de dorpskrant en andere huis aan huis bladen en
clubbladen en hielp mee bij de vlooienmarkt. “Ja,
waar zat ik eigenlijk niet in?”
Huub en haar man hebben één zoon gekregen. Zij
heeft twee kleindochters. Ook woont er een
kleinzoon van haar man in Ureterp. Haar zoon
woonde altijd in Bakkeveen, maar leeft niet meer.
Huub is al 29 jaar weduwe en nadat haar zoon,
waarmee zij veel vrijwilligerswerk deed, ook
overleden was, heeft ze besloten naar Appelscha te
gaan verhuizen waar haar kleinkinderen wonen.
“Bakkeveen is mijn Bakkeveen niet meer zonder
familie.”

8

Links de hoekwoning aan de Greate Kamp waarin Huub en haar familie vanaf 1968 hebben gewoond.
Rechts de bijna-klaar woningen in Appelscha waarvan Huub er dit jaar nog 1 van zal betrekken.
Zij komt in Appelscha in een rustige straat te
wonen, niet ver van Duinenzathe en tegenover het
voetbalveld. “Dus daar komen ook geen huizen,
“denkt zij. Maar langs de Greate Kamp, waar zij nu
woont komt nog geregeld wat verkeer en dat vindt
zij wel plezierig. Zij houdt wel van wat drukte.

Alhoewel zij nog behoorlijk vlug ter been lijkt te
zijn, zegt zij al die vroegere activiteiten toch niet
meer aan te kunnen, wat heel begrijpelijk is. Zij
ziet het wel zitten daar. De diensten van de
hervormde kerk komen bij haar digitaal over en
dat kan in Appelscha doorgaan.

Hoe zal zij haar tijd invullen? Het is afwachten. Zij
denkt Bakkeveen niet te gaan missen, maar ja: “Ik
moet daar eerst maar eens een tijdje wonen. Het
bos is vlakbij, misschien ga ik wel wandelen in het
bos”. “Ik ben een “mensen mens”,zegt Huub en zo
iemand vind vast wel aansluiting in een dorp.

In dit laatste jaar, na het overlijden van haar zoon
Jeen en met het wegvallen van vele activiteiten
door de corona, heeft zij haar besluit genomen. Wij
wensen haar een goede tijd in haar nieuwe
woonplaats.
Pjirkje Idsinga
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uw team van
notariële
specialisten
testamenten | verklaring van erfrecht | erfbelasting |
nalatenschapsafwikkeling | executele schenking (op papier) |
huwelijkse voorwaarden | samenlevingsovereenkomst |
koopovereenkomst | leveringsakte | hypotheekakte |
vereniging | stichting | B.V. (oprichting en statutenwijziging)
aandelenoverdracht

advies op maat, ook op afspraak bij u thuis
vraag vrijblijvend informatie en/of offerte
www.bvwnotarissen.nl | info@bvwnotarissen.nl
☎ 0512-512205 | Stationsweg 49, 9201 GH Drachten
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Uit de praktijk van de notaris
Overdrachtsbelasting vervolgd en
tijdelijke verhoging
schenkingsvrijstelling
Vorige maand schreef ik over de
overdrachtsbelasting die op Prinsjesdag op
z’n kop is gezet.
De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd
met het wetsvoorstel om de
overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 te
wijzigen. Het wetsvoorstel is echter nog wel
op enkele belangrijke onderdelen gewijzigd.
Per 1 april 2021 geldt startersvrijstelling
alleen als woning niet meer waard is dan
€ 400.000
De startersvrijstelling voor meerderjarige
verkrijgers die jonger zijn dan 35 jaar van een
woninghoofdverblijf zal vanaf 1 april 2021 worden
beperkt tot woningen waarvan de waarde niet
hoger ligt dan € 400.000. De waarde wordt
beoordeeld per gehele woning met aanhorigheden.
Dit betekent bijvoorbeeld dat de verkrijging van de
onverdeelde helft van een woning met een waarde
van € 500.000 niet onder de vrijstelling valt.
Bovendien gaat het om een drempelvrijstelling
zodat deze vervalt als de woning meer waard is
dan € 400.000. Er is een antimisbruikbepaling om
te vermijden dat verkrijgingen kunstmatig worden
gesplitst. Omdat de beperking van de
startersvrijstelling op 1 april 2021 ingaat, worden
verkrijgingen die geschieden in de periode van 1
januari 2021 tot en met 31 maart 2021 niet
hierdoor getroffen.
Startersvrijstelling vervalt niet op 1 januari
2026
In het wetsvoorstel zoals dat oorspronkelijk was
ingediend, was bepaald dat de vrijstelling voor
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starters op 1 januari 2026 zal vervallen. Die
bepaling is nu verdwenen.
Schriftelijke verklaring voor
startersvrijstelling en 2%-tarief
Zowel voor de startersvrijstelling als voor het tarief
van 2% bij verkrijging van een woninghoofdverblijf
dient iedere verkrijger een schriftelijke verklaring
in te vullen. Het formulier waarvan gebruik moet
worden gemaakt, zal binnenkort gedownload
kunnen worden van de website van de
Belastingdienst. Notarissen moeten de schriftelijke
verklaring aan hun akte hechten. Verder moet uit
de notariële akte op een door de inspecteur
aangegeven wijze blijken dat een beroep wordt
gedaan op de startersvrijstelling of het tarief van
2%. Er is overleg met onze Beroepsorganisatie om
te bepalen welke tekst werkbaar is voor zowel het
notariaat als de Belastingdienst.
Schenkingsvrijstelling voor kinderen en
overige verkrijgers gaat in 2021 met € 1.000
omhoog
In verband met de coronaperikelen zal de jaarlijkse
schenkingsvrijstelling voor kinderen en overige
verkrijgers voor het jaar 2021 eenmalig met
€ 1.000 omhoog gaan. Dat betekent dat volgend
jaar de vrijstelling voor kinderen € 6.604 en voor
derden € 3.244 zal bedragen.
Tot slot
Al met al zijn de wijzigingen met betrekking tot de
overdrachtsbelasting best lastig. Wij zijn goed op
de hoogte van alle nieuwe spelregels. Als u vagen
heeft, wij zijn u graag behulpzaam.

Aangepaste openingstijden
voor december en januari:
zondag 20 december 2020
van 11.00 – 16.00 uur extra geopend
maandag 21 december 2020
van 13.00 – 17.30 uur extra geopend
donderdag 31 december (oudjaarsdag)
tot 17.30 uur geopend.
zaterdag 2 januari 2021 gesloten
Uiteraard zijn we tijdens de
Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag
gesloten.
Vanaf dinsdag 5 januari 2021 gelden
onze normale openingstijden weer.
De Wylde Roas heeft een nieuwe
website.
Nu met een eigen webwinkel!
Dat is gemakkelijk bestellen…
Benieuwd? Kijk dan snel op

www.dewylderoas.nl

Liever zelf een kerststuk maken? Dat kan…
Er zijn een drietal zelfmaakpakketten samengesteld met daarin
alle benodigde materialen en een duidelijke werkbeschrijving.
U heeft keuze uit de Ster, Ladder of Krans.
Wees er snel bij! Het pakket is af te halen na telefonische afspraak.
Ook voor een kerstboom kunt u bij ons terecht. We verkopen:

I.v.m. de Corona crises graag zoveel mogelijk telefonisch bestellen.
We kunnen uw bestelling ook bezorgen.

In onze winkel vol kerstsfeer vindt u:
kransen, kerststukken, boeketten, decoraties, cadeautjes,
keramiek, relatiegeschenken, bloemenabonnementen, kerststerren
in mooie kleuren, kerstrozen, kaarsen, kaarten en nog veel meer …

Weverswal 4, Bakkeveen.Tel.0516-541128/06-23208525 www.dewylderoas.nl Facebook/Insta
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Familiebedrijf in optima forma
Op deze winderige herfstochtend
ben ik voor mijn tweede interview
onderweg naar Marinus
Machinebouw, aan de
Mandewyk 1B in Bakkeveen. De
laatste bladeren vallen uit de
bomen en de regen komt gestaag
naar beneden, de herfst lijkt nu
echt begonnen.
Het is geen toeval dat ik bij
Marinus Machinebouw langs
ga, Saskia Veenstra tipte mij na
mijn vorige interview al dat ik ook
met haar buren moest afspreken,
‘echte Bakkeveensters’.
Waar je normaal gesproken op
het voorterrein/parkeerterrein
aan het aantal voertuigen en de
verscheidenheid nog wel eens kan
zien bij wat voor soort bedrijf je
binnengaat, is dat bij Marinus
Machinebouw niet het geval. Alles
keurig onderhouden en
opgeruimd. Op deze ochtend is de
tuinman volop bezig alle losse
bladeren van het terrein te
blazen. Achter de voordeur is dit ook het beeld,
alles opgeruimd en mooi ingericht, ook de
werkplaats en het magazijn zien er brandschoon
en geordend uit.
Matine en Frederik Marinus (zus en broer) zijn mijn
gesprekspartners. Als we het over een
familiebedrijf hebben dan is Marinus Machinebouw
denk ik wel het ultieme voorbeeld. Frederik ‘de
bedenker’, Matine ‘het financiële brein’, zwager
Johan (man van Matine) ‘bedrijfsleider en Almanak’
en oudste broer Oene ‘de perfectionist en techneut’
maken het succes van dit bedrijf samen mogelijk.
Toen vader op een simpele draaibank het een en
andere in elkaar knutselde, ging Frederik naar de
HTS in Leeuwarden waar hij in 1994 als
werktuigbouwkundige is afgestudeerd. Vooral met
wat slijpwerk en onderhoud aan machines in de
keukenindustrie startte Frederik eerst wat voor
zichzelf. Bij toeval kwam Frederik bij een bedrijf
die op zoek was naar een stapelaar, die niet
standaard bestaat. Na enig denkwerk gaf Frederik
aan in staat te zijn deze stapelaar te kunnen
leveren en op dat moment begon eigenlijk het
uiteindelijke succesverhaal van wat nu Marinus
Machinebouw is. Het ontwikkelen van machines
voor de houtverwerkende industrie en dan
specifiek in het kops zagen en vrezen van houten
delen.
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De stapelaar werd afgeleverd. We hebben het dan
over ’95/96. In 1997 kwam het definitieve
kantelpunt; een opdracht voor een grote
zaagmachine. Vanaf dat moment kwam broer
Oene, die toen nog werkzaam was bij de Philips in
Drachten, het ‘bedrijf’ versterken. Een jaar later
werd ook zwager Johan, die Frederik nog kende uit
zijn studententijd, ’binnengehaald’. Zus Matine
kwam in 2000 volledig over van de bank waar ze
tot op dat moment nog werkte en hield zich bezig
met de financiën en de boekhouding van het
bedrijf. Langzaamaan stroomden de opdrachten
binnen en werd de ruimte achter het huis te klein.
In 2000 besloten ze dan ook om uit te breiden
naar de huidige locatie aan de Mandewyk, waar
een geheel nieuwe loods werd gebouwd. Waar
Johan, Frederik en Oene in eerste instantie de
volledige montage/plaatsing en service aan de
machines zelf nog deden, kwam er langzamerhand
personeel bij voor deze werkzaamheden, zodat
Johan, Frederik en Oene zich meer konden gaan
toespitsen op de ontwikkeling van
de houtbewerkingsmachines. Ook de verkoop, wat
Johan en Frederik er toen nog bij deden, werd
overgedragen aan een verkoopmedewerker.
Hierdoor veranderden de pieken in productie en
verkoop ook veel meer in een geleidelijk patroon.
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Het huidige team
bestaat uit ca 13 man.
Ook de huidige locatie is
inmiddels te klein
geworden en daarom is
het bedrijfspand van
Chris van der Wal
(buurman) aangekocht.
De opbouw van de
machines die volledig in
eigen beheer worden
uitgevoerd nemen thans
zoveel ruimte in dat er
voor opslag van
machines die staan te
wachten om
getransporteerd te
worden bijna geen
ruimte is. Daarnaast is
er ook nog ruimte nodig
voor het door- en nieuw ontwikkelen van
machines.
De bevlogenheid waarmee Matine en Frederik mij
op deze ochtend van heel veel info hebben
voorzien vind ik uitermate bijzonder. Dit heeft mij
in ieder geval weer laten zien hoe belangrijk het
voor deze regio is dat er bedrijven zijn als
Veenstra garage en mechanisatiebedrijf, Marinus

Machinebouw en zo zijn er nog veel meer. Als ik
uiteindelijk de deur achter mij dicht trek realiseer
ik op dat moment pas dat wat je aan
de ‘buitenkant’ van Marinus Machinebouw uit
Bakkeveen niet ziet. Bijna alle werelddelen op deze
aardbol hebben wel een houtbewerkingsmachine
van Marinus staan.
Wanneer ik nu met de fiets of auto vanuit
Bakkeveen naar Waskemeer rijd kijk ik toch met
andere ogen even naar links. Wat in een schuurtje
achter het huis is begonnen is uitgegroeid tot een
wereldspeler in haar specialisatie op het gebied
van het kops zagen en vrezen van houten delen.
Bakkeveen kan (moet) trots zijn op Marinus
Machinebouw. Matine en Frederik dank voor jullie
openheid, enthousiasme en voor de rondleiding.
www.marinus.biz
Jos Brouwer
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Opzoek naar een leuke gastouder in Bakkeveen?
Ik ben Mirjan van der Veer-Klasen, 30 jaar en
moeder van twee dochters van 5 jaar en 3 jaar.
Sinds mei 2020 ben ik gestart als gastouder in
Bakkeveen.
Na bijna 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de
kinderopvang zorg ik nu als gastouder voor een
dag vol plezier!
Ik vind het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan
zijn en ik de veiligheid en structuur kan bieden die
een kind nodig heeft. Wij houden van knutselen en
buitenspelen en nog veel meer!
Op moment heb ik nog een paar plekjes vrij om bij
ons te komen spelen.
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Ik ben beschikbaar op
•
maandag de hele dag,
•
dinsdagochtend tot 12:00,
•
woensdag de hele dag en
•
donderdagochtend tot 13:45
voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ik kan de
kinderen van de peutergroep /basisschool brengen
en ophalen.
Voor vragen over mogelijkheden kunt u contact
opnemen met 06-15522394. Burmanialan 32 in
Bakkeveen.
Groetjes Mirjan van der Veer-Klasen

Afscheid nemen van de Harmsdobbe
Zoals misschien al bekend is gaan wij, Familie
Roozen-Van de Wolfshaar, de Harmsdobbe
verlaten. Sinds september 1989 hebben wij het
bedrijf van mijn ouders overgenomen. Dat is meer
dan 31 jaar geleden.
De eerste jaren bestonden de groepen meestal uit
basisscholen door de week en jeugdclubs in de
weekenden. Er zijn scholen bij die nog steeds klant
zijn, al vanaf het begin.
Het is in de jaren 90 steeds drukker geworden,
vanaf april begonnen de weekendgroepen en na de
meivakantie tot aan de grote vakantie de
basisscholen erbij. Tijdens de zomervakantie
hebben wij jarenlang kindergroepen te gast gehad
vanuit Stichting Humanitas. Deze kinderen kunnen
door omstandigheden zelf niet met het gezin op
vakantie, en hier konden ze zich dan een weekje
prima vermaken. Ook cliënten vanuit stichting VNN
zijn hier jaren te gast geweest. Na de zomer weer
veel basis-en middelbare scholen en
studieverenigingen, sportclubs, familieweekenden
enz.
Ook hebben wij hier 15 jaar een muziekfestival
georganiseerd, symfonische rockmuziek. Hier
kwamen heel veel bezoekers op af, ze kwamen
overal vandaan uit Nederland, Duitsland, België
etc. Omdat ze de mogelijkheid hadden om hier te
blijven slapen, wilden ze er wel een eindje voor
rijden. Ook hebben vele bands uit het buitenland
hier opgetreden. Een heel bijzonder evenement.
In de winter zijn we altijd gesloten geweest, dan
was er tijd om de nodige klussen aan te pakken.

Wij hebben altijd het plan gehad om zo rond ons
60e eens om ons heen te willen kijken, oftewel de
boerderij in de verkoop doen. We gingen er vanuit
dat dit hele proces wel eens een paar jaar zou
kunnen duren. Maar het werd een heel ander
scenario, binnen 24 uur was het eigenlijk al
verkocht. Op dat moment kun je het nog niet
helemaal bevatten, maar het was een feit.
Nu, achteraf, zijn we heel blij dat we deze stap
gezet hebben, vanwege Corona hadden we dit jaar
maar 10% van de omzet, en hoe komt het volgend
jaar?? Fijn dat we ons daarover geen kopzorgen
hoeven te maken.

Onze opvolgers, Marjolein en Simon Jolmers uit
Houtigehage, zijn ook gecharmeerd van de mooie
plek, voor hen één van de redenen om hier te gaan
wonen samen met hun kinderen van 1 en 3 jaar.
Ook gaan ze de kampeerboerderij in eerste
instantie op de oude voet voortzetten, daarnaast
hebben ze een bedrijf in opleidingen. Zelfs de
geiten en de ezels kunnen hier blijven, wij zijn er
heel blij mee.
Inmiddels hebben wij een huis gekocht in
Wijnjewoude. We zijn nu druk bezig om de
boerderij op te ruimen, al karren en vrachten vol
zijn afgeleverd bij de stort en de kringloop, er
komt wat los……….

Er is natuurlijk altijd wat te doen op zo’n boerderij.
Koen heeft naast de boerderij altijd zijn baan
gehad en ik regelde alles op de kampeerboerderij,
zo waren de taken verdeeld. Ondertussen kregen
we ook nog eens onze 4 kinderen. Voor mij was
het een ideale baan om met het gezin te
combineren. De eerste jaren werkte ik nog parttime buiten de deur maar na onze 3e was ik fulltime op de boerderij. Het is een heel fijne plek om
hier als kind op te groeien, dat is mijn eigen
ervaring en ook weer van onze kinderen. Ik heb
het natuurgebied achter onze boerderij ervaren als
een hele mooie grote achtertuin, dit zullen we erg
gaan missen.
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Verder zullen we nog veel op Bakkeveen
georiënteerd blijven; boodschappen, gym en TIP
blijf ik doen, en Koen heeft z’n vrijwilligerswerk.
Dus jullie zullen ons nog regelmatig kunnen
tegenkomen. Ons leven gaat er aardig anders uit
zien, zeker nu onze kleindochter net geboren is,
aan wie wij de nodige aandacht willen besteden.

We laten hier iets heel moois achter, maar hopen
dat we dat in Wijnjewoude weer op kunnen
bouwen.
Hartelijke groet,
Familie Roozen-Van de Wolfshaar (Hedwig)
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Teken & schilderen met Ciska
Maandagavond 4 januari 2021
start een cursus

tekenen, schilderen
voor beginners en
gevorderden.
Misschien zijn de meesten van
jullie nog op vakantie en denken
nog helemaal niet aan cursussen.
Maar ik ben ik alweer een tijdje
bezig geweest voor het Corona
bestendig vormgeven van de
komende cursussen.
Het lijkt er steeds meer op dat we
de komende tijd weer leuke
dingen kunnen doen bij 1½ m
onderlinge afstand. We hebben
tijdens de Lock-down geleerd dat
afzondering een goed middel
tegen Corona is voor de korte
termijn. Echter als dat te lang
duurt dan worden mensen
eenzaam, ze raken hun dagelijks
ritme kwijt en de vrolijke zaken in
het leven gaan ze missen.
Alles mijden en thuis blijven zitten
blijkt niet goed. Mensen worden er
gedeprimeerd en zelf ziek van.
Juist in deze zorgelijke tijden heeft
een mens ook leuke dingen zoals
een hobby nodig. Niet alleen om
de zinnen te verzetten maar ook
om een doel te hebben en ook andere mensen te
blijven zien.
Voor mijn cursussen heb ik met alle verhuurders
van accommodaties, afspraken kunnen maken
over hygiëne, werkafstand en ventilatie. Hierbij
volgen we allemaal de richtlijnen van het RIVM.
Zelf draag ik een mondkapje.
Misschien wel het belangrijkste, wat ook alle
gezondheidsinstanties als GGD etc. al eerste
adviseren: DENK OM ELKAAR. Hiermee bedoelen
ze dat we het met zijn allen en voor elkaar veilig
moeten maken.
Voor mij staat bij het lesgeven het plezier en
ontwikkelen van ieders mogelijkheden op de eerste
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plaats.
Gewerkt wordt met materiaal zoals potlood, pastel,
aquarel en olieverf (zelf materiaal meenemen).
Ook gezelligheid speelt een belangrijke rol.
Locatie: Dúnhoeke (bij Dúndelle), Bakkeveen
Tijd 19:30 tot 21:30
Voor informatie & opgave:
➢ Tel: 06 29101138
➢ ciskabeukema@live.nl
Ciska Beukema

Nieuws van de Werkgroep Amnesty International Ureterp e.o.

Schrijfmarathon:

Write for Rights

Op 10 december 1948 werd door de Verenigde
Naties de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens aanvaard. Op deze verklaring baseert
Amnesty al haar werk en sindsdien is 10
december wereldwijd de dag van de
mensenrechten. Brieven schrĳven voor mensen die
zĳn gemarteld om wat ze geloven, die worden
gediscrimineerd om wie ze zĳn of werden
vastgezet omdat ze voor hun mening uitkwamen.
Wereldwĳd doen honderdduizenden dat rond 10
december, de Dag van de Rechten van de Mens.

Op en rond 10 december is in de
bibliotheek van Ureterp de mogelijkheid
om ook een brief te schrijven.
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Brieven hebben effect. Tijdens Write for Rights
2019 kwamen meer dan 765.000 mensen voor
Magai uit Zuid-Sudan in actie. Hij was 15 en was
ter dood veroordeeld. In juli 2020 werd Magai’s
doodvonnis vernietigd. Magai liet ons weten: ‘Heel
veel dank. Ik heb er geen woorden voor. Jullie
hebben geen idee hoe blij ik ben.’
Is de bibliotheek dicht of schrijft u liever thuis?
Vanaf 20 november kunt u online brieven
schrijven. Kijk op www.amnesty.nl

Namens de werkgroep Amnesty International
Ureterp e.o., Hendrik Jan Haanstra

Dúndelle Sinterkerst
Beste mensen in Bakkeveen eo.,
December, de laatste maand van dit bijzondere
jaar is ingegaan. De horeca is dicht, we mogen niet
dicht bij elkaar zijn, de dagen zijn kort en donker
en mondkapjes verplicht. Maar de zon schijnt ook
regelmatig, je mag nog steeds een mooie
wandeling, je ziet steeds meer mooie
kerstverlichting buiten, binnen wordt het ook
steeds gezelliger en DUNDELLE is OPEN!
Wat zouden wij het leuk vinden als je binnenkort
een bezoekje brengt aan ons. Wat dacht je van
een mooie KERSTBOOM kopen van Vieka en/of een
even-eropuit-momentje MIDGETGOLFEN, want
midgetgolfen is gezond en leuk voor iedereen.
Het komende weekend (11,12 en 13 december) is
de (Sinter)KERSTMIDGETGOLF vrijdag-, zaterdagen zondagmiddag OPEN!

Ga je een potje midgetgolfen dan krijg je (gratis)
een kopje koffie, thee of chocolademelk van ons.
Daarnaast is er eigengemaakte glühwein of snert
“to go”.
Na deze 2 weekenden is de midgetgolf en “lekkere
grap and go” open op vrijdag- en
zondagmiddag.
Tijdens de KERSTVAKANTIE organiseren wij
(onder voorbehoud) een JEUGDPARTY voor
onder- en bovenbouw t/m 17 jaar.
TIP: houd Facebook Dundelle in de gaten voor
activiteiten en acties. Die wil je niet missen ☺
Team Dundelle wenst jullie fijne gezellige
FEESTDAGEN en een heel GELUKKIG 2021, vol
gezondheid, plezier en niet veel afstand.

Kerstbomenverkoop - Bakkeveen
Sinds vrijdag 4 december is de kerstboomverkoop
door stichting Vieka gestart. Het verkooppunt is
bij Optisport Dúndelle achter de hekken van het
midgetgolfterrein. De openingstijden zijn nog als
volgt:
Woensdag 9 december
Donderdag10 december
Vrijdag
11 december
Zaterdag 12 december

11:00
11:00
11:00
11:00

tot
tot
tot
tot

16:00
16:00
16:00
16:00

Bij de verkoop van de kerstbomen, hebben we
mooie creatieve producten te koop! Afgelopen
weken is er hard gewerkt met elkaar om
prachtige kerststerren, kerstkaarten en andere
dingen te maken. In deze tijd is het extra fijn om
anderen een knuffel en lieve kerstgroet te kunnen
wensen!!
Mocht u toch niet langs kunnen komen op 1 van
bovenstaande tijden, dan kunt u ons altijd even
bellen op 0516 234 900 om een afspraak te
maken voor een ander moment. De kerstbomen
kunnen contant worden betaald, maar pinnen mag
ook. Bezorging binnen Bakkeveen is mogelijk.
Daarbuiten in overleg.
De opbrengst van de verkoop gebruiken we om te
investeren in ons zorg- en leerbedrijf. Bijvoorbeeld
voor de aanschaf van nieuwe werkkleding,
gereedschap of een cursus voor onze
medewerkers.
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Voor meer informatie over stichting Vieka verwijs
ik u graag naar onze website www.viekazorg.nl.
Graag tot ziens bij de kerstboomverkoop!
Stichting Vieka
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Stichting Speel-o-theek “De Speelbak”

GRATIS
Voorzitter:
Secretaris:

Femke Veenstra
Yvette Roffel

Penningmeester:
Lid:

Ingrid Arends
Tasja Dijkstra

Iedereen bedankt voor het stemmen via de Raboclubactie. Met dit geld kunnen we
nieuwe speelgoed aanschaffen.
Voor de leeftijd 0 t/m 1 jaar is er al nieuw
speelgoed in de SOT.

Dit leuke autootje hebben we gekregen van een oma en opa uit Drachten die elke
maand speelgoed komt lenen voor hun kleinkind. Bedankt.

Openingstijden uitleen
van 15:15 t/m 17:15 uur
op de 1e woensdagmiddag van de maand
Uiteraard volgens de regels van het RIVM
6
3
3
7

januari
februari
maart
april

5 mei
2 juni
7 juli
augustus gesloten

Adres: Mjûmster Wei 16B, 9243 SK Bakkeveen
(ingang Dúnhoeke)
Inl. Yvette Roffel Tel: 0624226354
mail:penningmeesterSOT@gmail.com
FB: speel-o-theek “de speelbak”
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2 dec. was het gezellig bij de SOT.
Voor iedereen was er een chocolade
letter en stonden er pepernoten

Sociaal Cultureel Werk
Zaalruimte Wil je als individu, groepering, vereniging etc. een
bijeenkomst houden en heeft deze een sociaal/educatief karakter dan kan
SCW-Dúnhoeke deze activiteiten faciliteren. Voorop staat dat ons doel
gehandhaafd blijft. Ook het bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en
gespreksgroepen is een onderdeel van onze doelstelling.
De zaal is voor deze activiteiten €7,50 per dagdeel beschikbaar.
Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 06-51175883 of e-mail: janvd@bakkeveen.nl

Activiteiten
Alweer een coronamaand voorbij. Voor Bakkeveen
zijn het vreemde tijden. De decembermand staat
normaal bol van de activiteiten en nu????? Het is
behelpen. Doe wat nog kan en gebruik het uitje
naar de supermarkt om nog wat te delen met
dorpsbewoners. Gelukkig wonen we in een mooie
bosrijke en vooral ruime omgeving die uitnodigt tot
wandelingen en soms nog fietstochtjes.
Het sociaal cultureel werk heeft in ieder geval
een ruimte beschikbaar waar nog, met
inachtneming van de RIVM-voorschriften vergaderd
kan worden. Daar wordt druk gebruik van
gemaakt. Het wachten is nog steeds op een vaccin,
maar uiteindelijk kan het lang duren voor iedereen
is gevaccineerd. Conclusie: Houd je aan de
voorschriften en beperk risico’s. Als iedereen dat
doet moet het tot een versoepeling van de
maatregelen leiden en kan de horeca weer open.
Toch zijn er nog steeds activiteiten:
Het natuurwandelen gaat door
iedere dinsdag om 9.30u wordt er gewandeld in
groepjes van vier en het is gezellig ! Je hoeft je
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niet op te geven en het kost niets!
Filmhuis Bakkeveen kan helaas geen films
draaien. Wel worden regelmatig tips gegeven door
Sybrand
Energiewijs Bakkeveen: gaat stug door en geeft
in deze Slúswachter weer een overzicht van de
activiteiten
Dorpstuin Bakkeveen heeft aan de Weverswal
samen met bewoners weer meer bollen geplant.
Bloeizone Bakkeveen : Geen fittesten helaas,
maar wel landelijke bekendheid via Radar:
Dokters van Morgen waarin Bakkeveen prachtig
in beeld kwam. Het leefstijlprogramma van onze
huisarts Jon Brouwers werd mooi in beeld
gebracht. De aandacht was vooral gericht op de
medische kant van de bloeizone. De welzijnskant
kwam nauwelijks aan bod. Toch heeft bloeizone
Bakkeveen indruk gemaakt en dagelijks krijgen we
telefoontjes uit het hele land. Het programma is
nog te zien via de link op de website Bakkeveen.

Kook- en leefstijlgids 2
Deze gids is nog te koop bij de huisartsenpraktijk
en op Weverswal 13. Kosten 7.50
Ook nieuwe ontwikkelingen
Bloeizone Bakkeveen heeft van het Mienskipfonds ,
de vlooienmarkt, het dorpsbudget en
Postcodeloterij/buurtfonds geld gekregen om een
Duofiets aan te schaffen. Deze duofiets staat ter
beschikking van Bakkeveenster inwoners om met
iemand die niet meer zelfstandig kan fietsen, de
omgeving en bekende plekjes te bezoeken. Zodra
de fiets is gekocht worden de regels bekend
gemaakt. Ook dagopvang de Scheperij zal er
gebruik van gaan maken. We hopen dat heel veel
mensen hier plezier aan gaan beleven.
Fittesten
De fittesten zijn geannuleerd. Nu wordt gemikt op
maart/april 2021 We hopen dat weer veel mensen
van deze kans om de fitheid te meten gebruik gaan
maken. Nader bericht volgt.
Minibiebs
Bakkeveen krijgt weer een” bibliotheek”. Het is al
weer lang geleden dat de bibliobus in Bakkeveen
kwam. Bezuinigingen maakten dat er in Opsterland
nog drie echte bibliotheken zijn: Gorredijk, Ureterp
en Beetsterzwaag. Natuurlijk hebben de
basisscholen veel kinderboeken in huis, maar voor
volwassenen is er niets. Gelukkig kunnen boeken
makkelijk uitgeleend worden en dat blijkt ook nu
weer. In Bakkeveen zijn en komen enkele
minibiebs. Wat zijn dat en wat zijn de regels?
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Een minibieb is een kastje aan de straat waar een
aantal boeken in staan die door mogelijke lezers
gratis kunnen worden meegenomen. De boeken
kunnen worden teruggezet, of geruild tegen een
ander boek. Het is de bedoeling dat er ook
kinderboeken in komen te staan. Je mag er ook
boeken inzetten, mits in goede staat en niet oud
Doe dit wel even in overleg met het adres waar de
minibieb staat.
Kea en Jappie van der Meulen waren de eerste in
het dorp. Nu komen er meer.
Buurtvereniging De Bosk heeft een minibieb
geplaatst bij de Jeu de Boules baan en nu komen
er binnenkort drie minibiebs rond de Feart en de
Duurwaldmerwei. Het initiatief daarvoor ligt bij
buurtvereniging de Feart die het bij de Bloeizone
Bakkeveen vindt passen dat mensen ook boeken
kunnen lenen en uitlenen.
De kastjes zijn/worden gemaakt op de school voor
speciaal voortgezet onderwijs “Talryk” in Drachten
en buurtbewoners hebben een plekje in hun tuin
gereserveerd voor het biebkastje.
We zijn benieuwd hoe het bevalt.
Regels voor de minibieb
•
Iedereen mag een boek lenen en weer
terugzetten
•
Je mag ook een boek uit een andere minibieb
terugzetten.
•
Je mag er ook een eigen boek in zetten (mits in
goede staat)
•
Ook kinderboeken zijn welkom

Kennis van de Lama’s uit de Himalaya ofwel
Jong, gezond en vitaal blijven in tijden van corona
Beste medebewoners van Blue Zone Bakkeveen,
Vorige week kreeg ik bericht dat ik contact had
gehad met iemand die positief was getest. Oké,
zucht, tien dagen in quarantaine dus, begreep ik
van de website van de rijksoverheid. Wat doe je
dan en hoe hou je de spieren en het humeur een
beetje soepel? Daar heb ik wat op gevonden wat
ik graag met het hele dorp deel.
Ik heb een paar weken geleden een oud boekje
te leen gekregen van een vriendin. Ze zei: “Dit
moet je echt lezen en doen, het is heel
belangrijk.” Nou, daar ben ik mee aan de slag
gegaan. Het boekje is maar dun, dus dat lees je
zo uit. Het heeft de oubollige naam: “Fontein
der Jeugd” en het dateert al weer uit 1985. Het
gaat over het geheim van de eeuwige jeugd; Ta,
ta, ta, ta!
Het is een mooi verhaal van een Engelse kolonel
die ter ore kwam dat de Lama’s in hun klooster
het geheim kenden van de eeuwige jeugd. De
kolonel besloot op onderzoek uit te gaan en
vond het klooster en de Lama’s diep in de
Himalaya. Hij mocht in de leer en nam vijf (of
eigenlijk zes) oefeningen mee naar huis. Daar
leerde, volgens de overlevering, Peter Kelder de
oefeningen van de kolonel en hij schreef er dit
boekje over. Misschien heeft u ervan gehoord,
het was best bekend in die tijd.
De oefeningen zijn eenvoudig en ik was
nieuwsgierig, dus hup iedere ochtend ermee aan
de slag. Nu ben ik nog niet tien jaar jonger
geworden in die korte tijd maar ik voel me wel

vitaal en mijn humeur is beslist opgeknapt! Dus
daarom wil ik deze oefeningen met het hele dorp
delen.
Stel dat we echt jonger, gezonder en vitaler
worden door deze oefeningen, wow, dan is het
een mooie bijdrage voor Bakkeveen Blue Zone.
Ik heb een simpele serie korte video’s gemaakt
over de oefeningen, met wat uitleg erbij. Deze
serie kan je gratis bij mij bestellen.
Ik ben heel benieuwd naar het effect ervan en of
je/u de oefeningen lastig of gemakkelijk vindt. Is
het goed te doen als je al wat ouder bent, met
overgewicht, met pijn? Als je serieuze klachten
hebt, overleg dan eerst even met de huisarts.
Welke oefening doe je zonder moeite en welke is
het lastigst? Hoe voel je je na de eerste keer en
na een week? Commentaar op mijn
beginnersvideo’s zijn ook welkom! Ik had er lol
in om ze te maken maar ze zijn beslist niet
professioneel.
Wie doet er mee? Het vraagt elke ochtend en
liefst ook elke avond 10 minuten tijd.
De video’s zijn gratis te bestellen via het
contactformulier van mijn website, mijn
emailadres of via de telefoon.
Hartelijke en gezonde groet, Tineke Bruinsma
Iris, praktijk voor natuurgeneeskunde
www.irispraktijk.nl
info@irispraktijk.nl
06-30409635

Ik ben benieuwd of de vijf Tibetanen iets voor u zijn.
Bestel de gratis video’s
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Energiewijs Bakkeveen /
Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen
Waarom twee clubs in Bakkeveen, die zich
richten op energiebesparing?
De werkgroep Energiewijs Bakkeveen ontwikkelt
vanaf 2018 samen met inwoners van Bakkeveen
activiteiten, waardoor Bakkeveen duurzamer
wordt. Daaronder valt het bevorderen van
gedragsverandering, het doorvoeren van
besparings- en isolatiemaatregelen, het
terugdringen van het gebruik van fossiele energie
en het bevorderen van het gebruik van op groene
energie.
In 2020 heeft de Werkgroep Energiewijs
Bakkeveen ook besloten om een Postcoderoosproject te ontwikkelen. Dat is een door de overheid
met subsidie gesteunde werkvorm, waarbij
samenwerkende bewoners van een dorp of wijk op
een goed gekozen plaats - meestal een groot
bedrijfs- of boerderijdak - een groot aantal
zonnepanelen kunnen plaatsen, waarmee voorzien
ze op een duurzame manier in hun eigen
elektriciteitsbehoefte.
De Dorpscoöperatie Duurzaam Bakkeveen is
het noodzakelijk instrument dat vanuit de
werkgroep ontwikkeld is om zo’n project te kunnen
realiseren. Het is een beproefde werkvorm (denk
maar aan in eerdere tijden opgerichte coöperatieve
banken, verzekeringsmaatschappijen,
melkfabrieken en werktuigencoöperaties) om de
belangen van de deelnemers op een evenwichtige
manier te bewaken.
In de laatste maanden is de coöperatie een paar
keer apart naar buiten getreden om inwoners van
Bakkeveen erop te wijzen dat ze zich als deelnemer
in de coöperatie kunnen aanmelden. De Werkgroep
Energiewijs Bakkeveen blijft gewoon bestaan als
aanjager van allerlei verschillende activiteiten die
aan een duurzamer wereld kunnen bijdragen en
blijft daar de inwoners van Bakkeveen zoveel
mogelijk bij te betrekken.
Provincie Friesland, Plaatselijk Belang Bakkeveen
en de Vlooienmarktcommissie hebben ons
gesteund met bijdrage in de aanloopkosten voor de
oprichting van de coöperatie. De coöperatie gaat
pas echt functioneren als op een collectief
zonnedak geplaatste zonnepanelen energie
leveren, die aan een energiemaatschappij verkocht
en geleverd worden en waarmee door de
deelnemers geïnvesteerde geld wordt
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terugverdiend. De overheid garandeert de
deelnemers gedurende vijftien jaar een subsidie
voor iedere geproduceerde kWh.
Deelnemen aan het postcoderoosproject
Na onze aankondiging in de Slûswachter en op de
website Bakkeveen vorige maand hebben zich een
aantal potentiële deelnemers gemeld. We hadden
hen bericht dat we in de loop van december
contact met hen zouden opnemen. Na de
aanscherping van de coronamaatregelen, hebben
we echter besloten die activiteit naar januari te
verschuiven. In januari 2021 organiseren we op
verschillende avonden gesprekken in kleine
groepen in de Dúnhoeke, waarin we de mensen die
zich aangemeld hebben zullen informeren over de
wijze waarop de energiecoöperatie gaat werken en
over hoe je lid van en deelnemer in de coöperatie
kunt worden.
De omvang van het zonnedak, dat we in de loop
van 2021 denken te realiseren, zal ongeveer 180
tot 200 panelen zijn. Er is nog (enige) ruimte om
toe te treden. Dus U kunt zich nog als
belangstellende aanmelden via ons mailadres
duurzaam@bakkeveen.nl Dan nodigen we U
ook uit voor een van de bijeenkomsten in
Dúnhoeke. U kunt ook contact zoeken met de
leden van het bestuur: Jozien Meulenhoff, Wim
Dijk, Roel Hoekstra, Fred Hoogenboom of Miente
Pera.
Warmetescans
De R is in de maand, de temperatuur gaat omlaag.
Warmtelekkages in huizen kunnen nu makkelijk
worden opgespoord. Martijn van der Vaart maakt
infrarood foto’s van uw huis en beschrijft de
uitkomst in een rapport. Aanmelden kan via
duurzaam@bakkeveen.nl. Verdere informatie
vindt u op de website
www.bakkeveen.nl/duurzaam.
Energiecoaches
Frans Mulder en Ale Douma zijn beschikbaar als
gesprekspartner en adviseur voor bewoners van
Bakkeveen die het gebruik van fossiele energie
willen beperken. Op hen kunt U een beroep doen.
U kunt een verzoek doen om met een van hen te
spreken over energiebesparende maatregelen in
uw woning via ons emailadres:
duurzaam@bakkeveen.nl.
Fred Hoogenboom

Advent viering CPB
We hadden gehoopt dat we de Advent viering weer
samen konden vieren. Doordat het coronavirus
zich weer meer gaat verspreiden, hebben we
besloten om nu de viering online uit te zenden.
Ga naar online kerkdiensten van It Keningsfjild
op de website, www.itkeningsfjild.nl
Deze avond zal worden verzorgd door de
zanggroep uit Ureterp.

Datum: dinsdag 15 december vanuit de Mande
Aanvang 19.30 uur
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Mensen kijken in het donker
naar een wereld van verdriet.
Steek een kaars aan,
die vertelt je van het Licht
dat je straks ziet.
Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij.
En voor iedereen op aarde,
het wordt kerst, God is dichtbij.

Peutergroep Bakkeveen
De periode van feesten is aangebroken. Op 11
november Sint Maarten. Alle peuters hebben hun
eigen lampion gemaakt en in de groep de liedjes
geoefend.
Intussen zijn we volop bezig met Sinterklaas.
Onze poppenhoek is nu voorzien van
verkleedkleren van Sint en Piet. We oefenen met
zelf inpakken en ook het weer uitpakken van
cadeautjes. De peuters zijn druk bezig geweest met
het maken van een eigen stoomboot.
In de groep staat onze eigen brievenbus voor de post
naar Sinterklaas. Samen lezen we boekjes en zingen
we liedjes. Door het lezen en zingen leren de kinderen
nieuwe woorden en kunnen ze hun woordenschat
uitbreiden. Een liedje wat deze periode met elkaar
zingen is:

Lieve Piet, wiedewiedewiet.
Ik hoor je wel maar ik zie je niet.
Wil je Sint de groeten doen.
Gooi wat in mijn lege schoen.

Nieuwe peuters aanmelden voor de
peuteropvang.
Heeft u ook een peuter die wil spelen en ontdekken
bij onze peutergroep, peuters kunnen vanaf 2 jaar
worden geplaatst. Aanmelden kan via
www.kinderopvangesther.nl .
Contact gegeven
Voor informatie of aanmelden kunt u contact
opnemen met Esther Russchen:
kinderopvangesther@outlook.com
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Ook dit jaar gaan wij weer oliebollen verkopen, echter vanwege Corona (en de bijbehorende maatregelen)
kunnen wij de oliebollen (na ruim 35 jaar) dit jaar NIET zelf bakken.
Om onze leden en vaste afnemers ook dit jaar van oliebollen te kunnen voorzien, hebben wij na een
uitgebreide proefsessie besloten om de oliebollen dit jaar te laten leveren door Cateraar Striethoult uit
Westerbork. (zij beleveren meerdere verenigingen en hebben eigen oliebollen verkoopwagens in Beilen
e.o.).
Ook hebben wij besloten om op 30 december NIET huis-aan-huis te gaan venten, maar i.p.v. daarvan gaan
wij op deze dag uw online bestelling (binnen een straal van 4 km vanuit Bakkeveen) BEZORGEN !

Bestellingen en betalingen via

www.oliebollenbakkeveen.nl

Uiterste besteldatum donderdag 24 december
Uiteraard staat onze verkoopwagen wel weer 3 dagen bij de Poiesz:
Openingstijden verkoopwagen:
Dinsdag 29 december:
van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Woensdag 30 december :
van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Donderdag 31 december:
van 10.00 uur tot 14.00 uur.

VERKOOPPRIJZEN 2020:
Oliebollen zonder krenten
Oliebollen met krenten
Appelbeignets
Suikerwafels

10 stuks voor € 7,50
10 stuks voor € 7,50
4 stuks voor € 5,00
per stuk voor € 1,25

V.V. BAKKEVEEN WENST U ALVAST, ONDANKS ALLE BEPERKINGEN, HELE FIJNE FEESTDAGEN.
SAMEN STAAN WE STERK, BLIJF GEZOND !!
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Tennisvereniging

'Dúndelle'
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Kantinebeheer
Wedstrijdzaken
Jeugdcommissie
Baanonderhoud

Sponsoren:

Bas Brouwer
Nynke de Jong
Ingrid Arends
Klaas Torensma
Janneke Russchen
Henderika Hulshoff

Merskekamp 36
Lange Singel 15
Nije Buorren 40
Boskkamp 33
Tsjerkewal 23B
Houtwal 7

Rene Mulder

Houtwal 7

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

Kijfwitte, Plaza "De Kolk", Macadam, YaBeCo, Mevr. T. van der Velde, Actifood, De Vierslag

Er mag weer gedubbeld worden!
Na een tijdelijke verzwaring van de regels is er
weer een versoepeling aangekondigd. Er mag
gelukkig nog steeds getennist worden. Zowel enkel
als dubbel. De baan is nog steeds te reserveren en
zolang het nog geen echte winter is blijft de baan
ook open.

•
•

•
Hierbij in het kort nog even de regels.
•
Volwassenen vanaf 18 jaar houden altijd 1.5
meter afstand van elkaar, zowel op- als naast
de baan.
•
De vereniging is alleen open voor vrij spelen
(mits er van te voren een baan is
gereserveerd) en trainen. Het toilet is alleen
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•

open voor noodgevallen.
De kantine, het terras, de kleedkamers en
douches zijn gesloten.
Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op
het tijdstip dat ze een baan gereserveerd
hebben en/of training hebben.
Kom 5 minuten voor aanvang van het vrij
spelen naar het park.
Wanneer er tijdens vrij spel door jeugd tot 18
jaar samen met volwassenen vanaf 18 jaar
wordt gespeeld dan gelden de regels voor
volwassenen. Dus groepsgrootte van maximaal
4 en altijd 1.5 m afstand tot elkaar houden.

Voorjaarscompetitie
De (najaars-) competitie 2020 is helaas voortijdig
afgebroken vanwege de corona-maatregelen, maar
desondanks kun je je toch alvast weer inschrijven
voor de voorjaarscompetitie 2021.
Uiteraard is het nog niet helemaal duidelijk hoe en
of de voorjaarscompetitie gaat plaatsvinden. Daar
is de KNLTB nog druk mee bezig en ze houden de
ontwikkelingen natuurlijk scherp in de gaten. Dus
inschrijving is onder voorbehoud.
Toch willen we jullie vragen alvast aan te geven of
je met een team zou willen meedoen in de
voorjaarscompetitie, zodat we de inventarisatie
alvast compleet hebben. Zouden jullie je teams
daarom uiterlijk op vrijdag 8 januari 2021 bij
mij willen opgeven? Dan kunnen we begin
januari de definitieve teams bij de KNLTB
inschrijven.

De Voorjaarscompetitie telt 7 speeldagen en wordt
jaarlijks gespeeld in de periode van begin april tot
en met begin juni. De competitiesoorten in de
Voorjaarscompetitie 2021 worden op basis van
ploeggemiddelden ingedeeld in klassen.
Leden die willen gaan spelen in de
voorjaarscompetitie kunnen zich
dus uiterlijk vrijdag 8 januari 2021 als
team zich melden met opgave van één
aanvoerder die voor de VCL contactpersoon is.
Een team moet uit minimaal 4 spelers bestaan.
Maar een aantal reserves is zeer wenselijk (en
kunnen ook later nog toegevoegd worden). De
bijdrage per team is nog niet bij de KNLTB
vastgesteld, maar was in 2020 ter indicatie € 100.
Opgeven bij VCL Dúndelle
Henderika Hulshoff vcl@ltcdundelle.nl

Het bestuur van LTC Dúndelle wenst iedereen gezellige kerstdagen!
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Nieuws van “De Twakamp”
Kerst valt vroeg dit jaar. Wij zitten meer als
andere jaren binnen, in huiselijke sfeer. Nu het
donkerder begint te worden zie je door de ramen
hier en daar al een kerstboom verschijnen.
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, biedt de
tuinvereniging De Twakamp al een aantal jaren
de mogelijkheid om je kerstboom na gebruik te
laten overzomeren. De bomen die vanaf afgelopen
januari bij ons gelogeerd hebben, kunnen weer
opgehaald worden voor een tweede termijn als
kerstboom. Er zijn ook een aantal bomen die al 2
jaar bij ons staan. Graag zien wij dat ook deze
opgehaald worden.
Zaterdag 9 januari 2021 van 10 tot 11 uur
kunnen de kerstbomen weer gebracht
worden. Wij zorgen weer voor een mooi plekje.
Dit jaar zijn er geen open informatieavonden op de
Twakamp georganiseerd. Ondanks dat het
natuurlijk in de buitenlucht is en anderhalve meter
afstand geen probleem is, hebben wij als bestuur
gemeend geen bijeenkomst te organiseren. Een
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van de doelen van deze avonden is animo kweken
om bij ons een tuintje te huren.
Toch hadden wij voor het eerst in onze
geschiedenis met het fenomeen wachtlijst te
maken. Komt dit omdat mensen natuurlijker, dus
gezonder, zijn gaan leven, zodat virussen geen vat
op ons hebben? Zien steeds meer mensen tijdens
het wandelingetje "rondje Bakkeveen" hoe mooi
onze groentetuinen daar bij de bosrand liggen?
Wie zal het zeggen...
Op een zaterdagmiddag is het bestuur gaan
passen en meten met als resultaat dat iedereen
voor komend jaar weer een plekje toegewezen
gekregen heeft.
Wil je voor 2021 nog een stukje bemachtigen, laat
het ons snel weten. Misschien kunnen we nog
iets regelen.
Gerard Hommema
voorzitter Twakamp

Nantsje werom yn Bakkefean!
Nantsje Regine Vonk-Rienstra exposeert in
Galerie Natoer
In 1965 kwam ik als kleuterleidster naar
Bakkeveen. De school was toen nog gevestigd aan
de Foarwurker Wei in een oud gebouw. De
voorbereidingen voor nieuwbouw waren al in volle
gang en in januari 1966 gingen we verhuizen naar
een voor die tijd zeer fraai vormgegeven nieuwe
school ‘De Pikestjelp’. Ik herinner me nog heel
goed dat ik in een feestelijke optocht met alle
kleuters van de oude naar de nieuwe school
wandelde. Als hoofdleidster ben ik in 1970 gestopt
en heb ik mijn beeldende carrière hervat. Samen
met toenmalige vriend en later echtgenoot Gerrit
Vonk hadden we in ’66/67 een jaar Minerva avondacademie gevolgd. We woonden aan de Greate
Kamp en verhuisden later naar de boerderij aan de
Houtwâl, waar ik een heerlijke werkkamer had.
Tekenen en schilderen lieten me niet los en door
onze vriendschap met Pietjaap en Marijke Freeve
van het creatieve centrum de “Zonneboom”,
onderdeel van Volkshogeschool Allardsoog, kwam
de inspiratie weer tot bloei.

Beeldende Vorming in Tilburg. Mijn keuze viel op
tekenen en schilderen en ook de grafische
technieken kwamen aan de orde, behalve
zeefdruk. Na het behalen van het diploma en een
fantastische tijd kwam zeefdruk op mijn pad door
een beginnerscursus in 1999 op het Grafisch
Atelier in Den Bosch. Die heb ik gevolgd en ik ben
niet meer gestopt.
Het is mijn techniek en ik pas deze toe op papier
(in oplage) en doek (unica), maar ook op
hout/paneel en glas. Het uitvoerende werk doe nog
altijd op de werkplaats in Den Bosch, gevestigd in
de Willem II waar kunstenaars een dagdeel kunnen
huren en alle technieken mogelijk zijn.
Ook in 1999 heb ik me aangesloten bij
kunstenaarsvereniging Kunstlicht99 in Boxtel, waar
we al die jaren hebben gewoond. De ontmoetingen
met collega’s zowel in Den Bosch als Boxtel zijn
altijd weer inspirerend. Nu is met Corona de
wereld klein geworden en enigszins tot stilstand
gekomen, helaas.
Ik heb mijn atelier in Den Bosch in een voormalige
basisschool waar zo’n 20 kunstenaars werken, een
inspirerende omgeving en gemakkelijk te bereiken
vanuit onze huidige woonplaats Vught.

Een selectie van mijn werk zal te zien
zijn bij Galerie Natoer aan de
Foarwurker Wei 5 tijdens de
maanden:
december,
januari en
februari.

In 1991 kwam er een einde aan de fijne
Bakkeveenster periode: we vertrokken naar Boxtel
in Noord-Brabant, want Gerrit kreeg daar een
aantrekkelijke baan, ik een fijn atelier en werden
we Friezen om útens. Na het settelen in Boxtel ben
ik in 1994/98 alsnog een academische opleiding
gaan volgen, omdat ik het gevoel had dat ik meer
focus nodig had. Het werd de Academie voor
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Inspiratiebronnen zijn wolkenluchten, natuur, maar
ook de mens komt aan bod. Iedere dag heeft zijn
eigen lucht samen met het leven van alledag. Die
tegenstelling is de zoektocht naar het verbeelden
van oneindigheid en vergankelijkheid. De rituelen
van het leven in de ruimste zin van het woord.
Belangstellenden kunnen alvast een voorproefje
nemen op mijn website: www.enerveer.nl
Oant sjen, Nantsje!

Opbrengst Collecteweek
De eerste gezamenlijke collecteweek in Bakkeveen
zit erop. Alle lijsten zijn verwerkt en de balans is
opgemaakt.

Fonds

824,14

Amnesty International

489,60

Reuma Nederland

729,18

Hartstichting

1.022,87

Kinderhulp

530,30

Longfonds

721,78

Epilepsie

408,20

KWF

1.309,62

Pr Beatrix spierfonds

478,97

Rode kruis

450,29

Nierstichting

770,80

Brandwonden stichting

459,54

Alzheimer- Nederland

861,92

Leger des Heils

552,23

Totaal
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bedrag

Hersenstichting

9609,44

Uit de poll die op
de Bakkeveensite is
gehouden, blijkt
dat de inwoners van Bakkeveen positief staan
tegenover de gezamenlijke collecteweek.
De netto-opbrengst van de collecteweek is
€ 9.609,44
De verdeling naar de deelnemende fondsen en
goede doelen staat in de tabel hiernaast.
Wij kunnen terugzien op een geslaagde
gezamenlijke collecteweek waar eenieder zich vol
voor heeft ingezet om tot een goed resultaat te
komen.
Ook in 2021 gaan wij weer gezamenlijk
collecteren.
Wij danken u voor uw bijdrage en wensen u een
fijne feestdagen en een gezond 2021
Stichting Collecteweek Bakkeveen

Doarpstún nieuws

december 2020

Dit bijzondere jaar zit er bijna op. Als u dit leest is
Sinterklaas weer vertrokken naar Spanje om van
zijn rust te genieten. Zo is het nu ook in de tuin.
De bladeren zijn van de bomen en ook in de
meeste tuinen is de winterrust ingetreden. Het is
nu de tijd om plannen te maken als u de tuin
opnieuw in wilt gaan richten of eens lekker te gaan
snoeien.
De Doarpstún wil u daar wel bij adviseren en als er
voldoende belangstelling en de Corona
maatregelen laten het toe dan kunnen wij zeker in
kleine groepjes deze activiteiten in januari
ontplooien. Dus laat u er niet van weerhouden om
contact met ons op te nemen.
Geef met Kerst een lapje grond of een
perenboom
De kerst is weer in aantocht en na het vele
consumeren tijdens zwarte vrijdag en Sinterklaas is
het misschien een alternatief om eens na te
denken om jouw geliefden een lapje grond of een
perenboom cadeau te doen.
Zo kun je iemand bijvoorbeeld 1000 m² kruidenrijk
grasland cadeau te doen.
Dat kan via de site 1001ha.nl/doneren . Dit stukje
grond wordt niet aan huis bezorgd maar je
ontvangt een certificaat.
Voor elke € 15,00 draag je bij aan:
•
1000 m² kruidenrijk grasland
•
50 kg minder kunstmest
•
100 kg minder CO2 uitstoot
•
Meer voedsel voor insecten en vogels
•
Minder bestrijdingsmiddelen
Echt grond weggeven kan ook via de coöperatie
land van ons. Deze coöperatie koopt grond aan
om te onderzoeken en te verduurzamen. Meer
informatie op landvanons.nl
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Perenbomen in de
aanbieding
Meer tastbaar kan het
zijn om bij de actie “Meer
bomen nu” aan te haken.
Het plan is om deze winter in Nederland 1 miljoen
bomen te planten. Niet door ze allemaal te kweken
maar jonge boompjes te oogsten uit de bossen en
natuurterreinen en ze elders weer te planten.
Voor deze actie heeft de Doarpstún afgelopen
zomer 250 perenbomen geregeld.
Deze perenbomen stellen wij gratis beschikbaar
aan de inwoners van Bakkeveen.
Inmiddels zijn er ca 150 bomen aangevraagd en
deze bomen worden vanaf half december
afgeleverd. Mocht u nog een plekje over hebben
voor een perenboom, meld dan aan bij de
Doarpstún.
Advies en workshops
In januari starten de Doarpstún met een workshop
snoeien en samenwerking met de Twakamp. Aan
de orde komen het snoeien van fruitbomen en
fruit.
Deze workshop duurt 1 dagdeel en is gratis.
Workshop tuinontwerpen
Bij voldoende belangstelling wil de Doarpstún een
workshop tuin inrichten aanbieden.
Tijdens deze praktische workshop ga je aan de slag
met het inrichten van jouw eigen tuin.
Deze workshop duurt 4 avonden, er zijn geen
kosten aan verbonden.
Voor alle aanmeldingen, activiteiten en vragen kun
je mailen naar doarpstunbakkefean@gmail.com
De Doapstún commissie wenst jullie fijne
kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2021
toe.

Het groene geraamte
Bij het bouwen van een huis gaat er een groot deel
van de bouw onder de grond. Fundering is erg
belangrijk voor de verdere bouw. Zo is het in een
tuin eigenlijk ook. Het hangt ervan af wat je wil
natuurlijk, maar als je een tuin ontwerpt dan is het
goed om naar het groene geraamte te kijken.
De wintermaanden zijn uitermate geschikt om
plannen te maken voor een nieuw aan te leggen
tuin of plannen te maken voor een renovatie.
Eigenlijk is het relatief eenvoudig en is de kunst
eenvoudig af te kijken bij dorpsgenoten. Wat is een
tuin die ook in deze wintermaanden aanspreekt?
Zijn structuren en lijnen zichtbaar? Gaat het met
name om beplanting? Hoe verhouden de planten
en de kleuren zich? Is er een basis aanwezig? Is er
een groen geraamte van groenblijvende planten
zichtbaar?
Een groen geraamte geeft zowel rust alsook
volume aan een tuin. Een groen geraamte geeft
het hele jaar door beschutting voor vogels en
kleine zoogdieren. In grote landschapsparken
werden ook groene geraamtes gemaakt met grote
hoeveelheden Hulst, Rhododendron, en coniferen.
Binnen landschapstuinen werden deze groene
geraamtes dan ook gekoppeld aan aanzien en
rijkdom. Immers het leek erop dat een
landschapstuin altijd groen was. Er zijn zelf
landgoederen die “Nimmerdor” (bij Amersfoort)
heten. Om echt te laten zie dat er nagedacht werd
over dit soort landgoederen werden er ook vroege
bloeiers gebruikt zoals Prunus, Mahonia, Viburnum
en Kornoeljesoorten. Dit om zoveel mogelijk te
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zorgen voor aanzien.
We zien door de zachte winters van de laatste
jaren steeds meer bomen en struiken door bloeien
in de winterperiode. Vorst zou ervoor zorgen dat
het proces van bloeien even tot stilstand zou
komen en bij het stijgen van de temperatuur weer
zou opleven. De natuur heeft het goed geregeld
dat de bloemen die in de winter bloeien niet direct
kapotvriezen. De plant zorgt voor de toevoer van
vele suikers in de bloemen en deze suikers
fungeren als een soort van anti vries. Misschien wel
een van de mooiste voorbeelden hiervan is de
kerstroos, de Helleboris, overigens ook een heel
mooi voorbeeld van een groen, doch bloeiend
geraamte, die ruim voor de kerst al kan bloeien,
maar bij koude winters pas heel laat verder gaat
met bloeien. De kerstroos, symbool van deze tijd,
flexibel als de natuur zelf passend in een moderne
tuin als groen een en bloeiend geraamte.
Op de Slotplaats zijn er meerdere groene
geraamtes zichtbaar op het landgoed. Het meest
sprekende is wellicht het groen kruis, voorbij de
Beackedyk. Ik zou graag verhalen verzamelen van
dit groene geraamte in het bos. Dat mag naar
j.zwart@natuurmonumenten.nl
Fijne kerstdagen en een gelukkig groen nieuwjaar
gewenst!
Groene groet,
Jan Willem Zwart Coördinator Beheer
Natuurmonumenten De Slotplaats

Hoe gaat het nu in de praktijk van
tandarts Duizendstra?
Ook in de tandartspraktijk is het natuurlijk een
bijzondere tijd. Door de Corona-pandemie hebben
we een tijdje niet alle normale behandelingen
kunnen doen. Gelukkig waren de hygiëneprotocollen die tandartsen volgen al goed en met
een paar kleine aanpassingen konden we al snel
weer redelijk normaal werken. We zijn er trots op
dat het ministerie van VWS in een brief haar grote
waardering aan de tandartsen in Nederland heeft
uitgesproken voor de manier waarop ze de
zorgverlening tijdens de coronapandemie
aanpakken.
Onze patiënten helpen ons ook fantastisch door
hun afspraak te verplaatsen als ze
verkoudheidsverschijnselen hebben. Veel mensen
dragen een mondmasker als ze in de wachtkamer
zitten. Er worden daarna natuurlijk veel grappen
gemaakt als er in de behandelkamer toch echt in
de mond gekeken moet worden.
Handen desinfecteren wordt voor de meeste
mensen al routine. We hebben een automaat staan
in de wachtkamer. Het is mooi om te zien hoe
kinderen het de normaalste zaak van de wereld
vinden. Sommige leggen hun ouders uit hoe het
moet!
Vooral in het begin van de crisis hadden we
problemen om aan mondmaskers te komen. En
daarna de handschoenen. Dus we hebben
ingekocht wat we konden krijgen. Onze vertrouwde
kleur paars hebben we los moeten laten. We
hebben al 8 verschillende kleuren handschoenen
gehad. En ach… dat heeft ook wel wat.
In de wachtkamer kon geen 1,5 meter afstand
worden gehouden, ook niet met de balie-
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assistente. Dus we
hebben van alles
aangepast en
verbouwd. De
balie-assistente
heeft nu een eigen
ruimte met loket
en de wachtkamer
is groter. Zo’n
verbouwing stond
niet in de planning,
maar we zijn er nu
erg blij mee.
Gelukkig gaat het
met de gezondheid
van het team goed. Bij verkoudheidsverschijnselen
laten we ons testen en blijven thuis. Gelukkig is dat
nog maar 1 keer voorgekomen. Het is natuurlijk
vervelend dat we dan patiënten af moeten bellen,
maar gelukkig krijgen we veel begrip.
Waar we ons zorgen over maken is dat veel
mensen dit jaar niet voor controle zijn geweest en
behandelingen hebben uitgesteld. Gaatjes die
worden ontdekt zijn dieper. Het tandvlees is ook
vaker ontstoken. Veel mensen komen hierdoor nu
bij ons met pijnklachten. Een stuwmeer aan
behandelingen hebben we tot nu toe niet gehad,
maar we zijn bang dat dit volgend jaar misschien
wel zal ontstaan.
Al met al kunnen we zeggen dat we gewend zijn
aan “het nieuwe normaal” in onze tandartspraktijk.
We hopen dat we u in goede gezondheid in 2021
weer kunnen ontvangen!
Tandarts Duizendstra en team
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Mjûmsterwei 8, 9243 SJ Bakkeveen 0516-541777
Talentencircuit
Ook dit schooljaar is er op vrijdagmiddag het talentencircuit. Tijdens deze middag kunnen
de leerlingen hun creatieve talenten verder ontwikkelen. Deze periode wordt er o.a.
gewerkt met fietsbanden en kosteloos materiaal. Veder wordt er geoefend met
programmeren en maken de leerlingen lekkere taarten.

Feestmaand
Na Sint Maarten is onze school nu helemaal in de Sinterklaasstemming. De school is mooi
versierd en in de onderbouw hebben ze zelfs een stal voor het paard van Sinterklaas. 3
december vieren we met alle groepen het Sinterklaasfeest.
Daarna gaan we een gezellige kerstperiode tegemoet. De leerlingen gaan leuke
kerstwerkjes maken en het gezellig samenzijn staat voorop. We gunnen alle leerlingen
een fijne feestmaand in deze bijzondere tijd.

Iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! Team
OBS de Oanrin

De Oanrin, de scho ol die er toe doet!
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Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder!’

In de vorige Slûswachter schreven wij over
de creatieve middagen. Bij techniek
ontdekten de kinderen hoe licht werkt. Dit is
gelukt en Wesley laat trots zijn huis met
lichtjes zien. Bram is nog hard aan het werk.
CBS Betrouwen
www.betrouwen.nl
0516 541463

Sinterklaas
Sinterklaas was dit jaar door de coronamaatregelen
ook een beetje de kluts kwijt. Gelukkig vond hij op
CBS Betrouwen een mooi plekje om te slapen. Bij de
weekopening, maandag 30 november, lag er een
brief waarin hij vooral de juffen bedankte voor het
opmaken van zijn bed elke dag. De kinderen vonden
het superleuk dat Sinterklaas ’s nachts lekker kon
slapen in Bakkeveen. Wel vonden ze het jammer dat
hij ’s ochtends vroeg alweer was vertrokken.
Maar… op drie december zaten de
beide scholen te wachten op
Sinterklaas. Na een telefoontje naar
het Pietenhuis bleek hij al in
Betrouwen te zijn. Groep 1 t/m 4 is op
zoek gegaan en Sinterklaas lag heerlijk
te slapen in het speellokaal. Snel zijn
de kinderen van de Oanrin gebeld en
samen hebben ze Sinterklaas wakker
gemaakt. Meester Pieter heeft hem geholpen met aankleden en daarna heeft sinterklaas,
goed uitgeslapen, feest gevierd op de beide scholen en de kinderen erg blij gemaakt met
leuke cadeautjes.

Wij wensen iedereen ‘noflike krystdagen en in moai en sûn 2021’ toe.
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Natoer Nijs
November 2020
November: een wat saaie maand. De vogeltrek is
voorbij, de planten sterven af en ook de volle glorie
van paddenstoelen is tanende. Saai? Nee, eigenlijk
toch nooit. Altijd wel wat leuks te zien in de natuur.
Natuurlijk niet zoals het voorjaars- en
najaarsgeweld, maar toch…
Voor de geïnteresseerde wandelaar …
Paddenstoelen, vooral in de vorm van
Houtzwammen, Schorszwammen op dood hout, is
er nu weer best het e.e.a te zien. Hierbij enkele
foto’s. Wat minder opvalt, maar toch erg mooi en
decoratief, zijn de Mossen en Korstmossen. Ook
hiervan enkele foto’s. Het kost mij met bepaalde
soorten toch moeite om ze op naam te brengen.
Heb je dat eenmaal, dan kom je de fraaiste namen
tegen. Een wereld die niet de meeste interesse
heeft voor de natuurmens, maar ten onrechte, als
je kijkt (met een loep is dat het beste) naar al die
prachtige vormen. En …niet moeilijk te vinden. Zo
kom ik in mijn eigen tuin al op zeker dertig
soorten, maar er zijn ongetwijfeld meer. Op de
onder vermelde site de waarnemingen hiervan met
foto.

Waarnemingen
Vogels
Een Dwerggans vloog mee met een groep Grauwe
Ganzen over mijn huis op 8 november. De gans
viel mij direct op door de zeer korte hals en het
kleine formaat. Dit gansje trekt door in zeer klein
aantal. Overwintering in ons land is in de ZuidHollandse- en Zeeuwse eilanden, maar de laatste
jaren ook bij Schoorl. De aantallen halen ongeveer
50 tot 60 vogels.
Nog een niet algemene gans is de Kleine
Rietgans. Sjouke Scholten meldde 7 exemplaren
langs de Nijefeansterwei tussen Toendrarietganzen,
Kolganzen en Grauwe Ganzen. De laatste jaren is
dit gebied aardig in trek bij ganzen.

Kleine Rietgans

Biefstukzwam

Meerdere meldingen van Houtsnip. De soort is
overwinteraar en doortrekker. De aantallen nemen
pas eind oktober toe. Let op dat bruine beest ter
grootte van een kleine duif, die met veel misbaar
vlak voor je voeten opvliegt en er snel vandoor
gaat.
Ook meerdere meldingen van IJsvogels en Grote
Gele kwikstaarten. Hier en daar is ook nog een
Witte kwikstaart aanwezig. De laatste soort is in
toenemende mate wintergast.

Paddenstoelen

Groot Dooiermos
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Zoals gemeld alweer meerdere Hout- en
Korstzwammen. Dood hout leeft, is de slogan. Let
maar eens op dood hout, takken en houtstapels.
Een behoorlijke variëteit van zwammen, als Gele
Korstzwam, Paarse Dennenzwam, diverse
soorten Trilzwammen (foto van de gele is
bijgevoegd), Spekzwoerdzwam,
Kogelzwammen, Roodporiehoutzwam,
Tonderzwammen, Biefstukzwam,

Zwavelzwam, Doolhofzwam,
Geweizwammetjes en Koraalzwammetjes enz.

Kleine Wintervlinder
Kleverige Koraalzwam

Planten
Let ook eens op nog bloeiende planten. Het lijken
er ieder jaar meer te zijn. Een korte greep van de
soorten die ik zag bloeien: Dagkoekoeksbloem,
Scherpe Boterbloem, Behaard- en Kaal Knopkruid,
Biggenkruid, Klein Streepzaad, Watertorkruid,
Paarse Dovenetel, Witte Dovenetel, Duizendblad,
Rankende Helmbloem, Zwarte Nachtschade,
Muizenoor, Roze Winterpostelein. Er zijn
ongetwijfeld meer bloeiende soorten te zien.

Rest mij om iedere lezer een mooi
2021 te wensen. Hopelijk met betere
mogelijkheden dan dit jaar.

Gele Trilzwam

Nachtvlinders
Vooral de Grote- en de Kleine Wintervlinder zijn
actief. Het zijn de mannetjes die een vrouwtje
zoeken. Deze vrouwtjes vliegen niet, maar wachten
op boomstammen om te paren. Langs een weg met
bomen zie je tientallen mannetjes vliegen.
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Tip
De waarnemingen kunnen online worden bekeken
op de website: www.natuur-bakkeveen.nl. Kies
optie “links”en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op
www.natuurverenigingen-opsterland.nl. Op
die site o.a. mededelingen en artikelen van onze
vereniging.
Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst
online op: kokoscho@xs4all.nl. Tel nr.542017.

Van het bestuur
Het is een wonderlijk jaar. De Natuerferiening
Bakkefean e.o. (NFB) heeft geen jaarvergadering
kunnen organiseren, geen excursies of cursussen,
geen enkele bijeenkomst. Wij willen niet te veel
zeuren over corona, dat doet iedereen toch al. We
blijven hopen op een vaccin en zullen zodra dat
kan onze gebruikelijke werkzaamheden hervatten.
Intussen gaan diverse andere taken wel door.
Vooral de vrijwilligers van de NFB waren actief,
daarover hieronder meer.
Er was een prettig overleg met de wethouders De
Vries en Postma, samen met Geaflecht; prettig
omdat de sfeer positief was en we duidelijk de
indruk kregen dat de gemeente meer dan voorheen
geneigd is om natuur en landschap te beschermen
en te behouden. We hebben gesproken over
biodiversiteit (die helaas achteruit holt, wij maken
ons veel zorgen hierover), over de uitwerking van
het bomenbeleidsplan die nog moet komen, over
het bermbeleid en over de bedreigingen van ons
landschap. Concrete toezeggingen zijn echter niet
gedaan.
Er zijn brieven uitgegaan naar de
gebiedscommissie, de Friese Milieufederatie en de
gemeente over diverse onderwerpen. Met
Staatbosbeheer zijn we in overleg over de aanpak
van een deel van de Duurswouder Heide. Aan de
leden is een uitgebreide nieuwsbrief uitgegaan, ter
vervanging van de ledenvergadering. De lezing die
Michel Krol, terreinbeheerder van It Fryske Gea
van onder andere de Bakkeveenster Duinen en de
Heide van Allardsoog, eigenlijk zou houden op de
jaarvergadering, hebben de leden al ontvangen per
mail. Wie dat wenst kan de lezing ook nalezen op
onze website:
www.natuur-bakkeveen.nl/mandefjild_en_
bakkefeanster_dunen_gebied_met_twee_gezi
chten

Van Gerard Bremmer, beheerder groen, natuur en
landschap in Opsterland, hebben we het aanbod
gekregen dat Maatwurk nu de nestkasten zal
aanpassen: vastschroeven, een vast dak in
plaats van een (moeizaam) afneembaar dak, en
een schoonmaakluik aan de zijkant. Maatwurk
maakt ook 20 nestkasten erbij volgens dit model.
De kosten voor deze 20 nieuwe nestkasten zijn
voor rekening van de gemeente.
Vrijwilligers zullen de nestkasten opnieuw
ophangen wanneer Maatwerk klaar is met deze
klus.
De overige 100 nestkasten zullen voor de lente nog
worden schoongemaakt.
SlotSingel
Op 1 december zijn Jan Hendriks, Jouke Bouius en
Claartje Slofstra aan de gang gegaan met het
inzaaien van de bermen langs het nieuwe fietspad
SlotSingel. Over dit project heeft Jan Willem Zwart,
terreinbeheerder Natuurmonumenten van o.a. de
Slotplaats, in de vorige Slûswachter uitgebreid
geschreven. Er is zaad van 25 verschillende
soorten inheemse planten die schaduw minnend
zijn en op zand en onder bomen willen groeien.

Vrijwilligers zijn intussen op diverse plekken zeer
actief geweest.
Nestkasten
Vrijwlligers van NFB hebben afgelopen lente 150
nestkasten opgehangen. Langs de Bakkefeanster
Vaart, de Nije Drintse Wei en de Nijefeansterwei,
we hebben daar eerder al over bericht. 50 van de
nestkasten waren door de gemeente ter
beschikking gesteld. Deze 50 kasten zijn nogal
kwetsbaar gebleken: 20 ervan waren eraf gewaaid
en deels ook stuk. Ze bleken aan elkaar geniet te
zijn en niet geschroefd. De vrijwilligers van de NFB
hebben de overblijvende 30 kasten van de bomen
gehaald om ze te verstevigen, te herstellen waar
nodig en te reinigen. Een groot deel (80%) bleek
bewoond te zijn geweest, heel mooi!
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Het zaad werd gemengd met zand. Er zijn zes
kruiwagens met zand+zaad verspreid!

Oud ooievaarsnest
Nabij de petgaten bij de bovenloop van het
Koningsdiep is lang geleden een ooievaarsnest
geplaatst op een hoge paal. Het is nooit bewoond
geweest door ooievaars. De paal is intussen nogal
beschadigd. Jan Hendriks en Oene Roelsma hebben
de paal nu versterkt en een valkenkast aan de paal
bevestigd. Over dit plan is de gebiedscommissie
geraadpleegd en is er overlegd met de bewoner
van de boerderij ter plaatse. Nu maar hopen dat
een valkenpaar zich daar gaat vestigen. Valken
voeden zich voornamelijk met muizen.

Eerst moest een dikke bladlaag worden verwijderd,
daarna kon er pas worden gezaaid.

De Slotsingel is ingezaaid aan één kant van het
fietspad, tot even voorbij het sportterrein van de
Survivalclub.
Jan Willem Zwart, die na afloop kwam kijken, was
buitengewoon dankbaar en tevreden!

De paal in nieuwe gedaante. Foto Oene Roelsma
Eendenkorven
Binnenkort zullen vrijwilligers van NFB in de
Bakkeveenstervaart eendenkorven plaatsen. De
wilde eend gaat helaas erg achteruit. Met
eendenkorven wordt nestgelegenheid geboden aan
deze soort.
Het wetterskip is akkoord met deze plaatsing onder
voorwaarden. Jaarlijks zullen de korven na de
broedperiode verwijderd moeten worden in
verband met het noodzakelijke opschonen van de
vaart en de oevers. Jouke Bouius heeft vier korven
aangeschaft en gaat in februari met andere
vrijwilligers en professionele hulp de palen en
korven plaatsen in de vaart.

Steunpalen en spalken waren nodig! Foto Oene
Roelsma
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Landgoed De Slotplaats zoekt nieuwe ondernemer
In de bosrijke omgeving van Bakkeveen ligt het
eeuwenoude landgoed De Slotplaats.
Natuurmonumenten is eigenaar van het landgoed
met het iconische landhuis, de vele historische
elementen en een uitgestrekt en gevarieerd
bosgebied. Momenteel is het landhuis vanwege een
grondige renovatie gesloten. Natuurmonumenten
bekijkt nu de mogelijkheden voor een
geïntegreerde invulling van dit monumentale pand
met het gehele landgoed en zoekt hiervoor een
nieuwe, ervaren en groene ondernemer.

bezoeken zo’n 80.000 mensen dit gebied om er te
wandelen, te fietsen of te paardrijden.
Vele mogelijkheden
Naast de unieke natuur en de cultuurhistorische
bezienswaardigheden, is het landgoed zeer
geschikt voor bijzondere evenementen en
vergaderingen. Het landhuis heeft een statige
uitstraling en is alom bekend in de omgeving. Het
is tevens het startpunt van een bezoek aan het
landgoed. Het pand en de gebouwen eromheen
lenen zich er uitermate goed voor om een
restaurant met aanvullende functies in te
realiseren.
Ambitieuze gastheer
Voor deze bijzondere locatie zoekt
Natuurmonumenten een ambitieuze en creatieve
ondernemer met passie voor horeca en
gastheerschap. Lees de prospectus met
voorwaarden en achtergronden door en meld je
vervolgens aan voor de Open Dag op dinsdag 15
december:
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden
/landgoed-de-slotplaats/nieuws/deslotplaats-zoekt-een-nieuwe-ondernemer.

Diverse natuurbeleving
Landgoed De Slotplaats is één van de grotere
Friese bosgebieden en herbergt vele herinneringen
aan vervlogen tijden. Het oude, deels vochtige bos
met zijn dikke bomen huisvest een grote
verscheidenheid aan planten en dieren. Jaarlijks
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Contactpersoon

Jan-Willem Zwart,
e-mail j.zwart@natuurmonumenten.nl of
telefoon 06 – 1293 6388

World Servants Bakkeveen
Bij deze willen wij jullie een update geven over de
acties en wat het ons (actiegroep Bakkeveen) heeft
opgeleverd. Op de afbeelding hieronder is de totale
stand tot nu toe te lezen.

Schijt je rijk
De gelukkige prijswinnaar van de actie “schijt je
rijk!” is Oene Roelsma. Van harte gefeliciteerd. De
opbrengst van deze actie bedraagt € 705.-

Velen hebben gebruik gemaakt van
de aardappelactie en de opbrengst daarvan was €
400,- . Wij willen graag deze actie doorzetten.
Bestel voor de 15e van de maand Bildstar of
Irene’s, dan leveren wij de aardappels
dezelfde maand nog bij u thuis.
Mail uw bestelling naar
bakkeveenworldservants@gmail.com.
Prijs per 10 kilo is € 10,–

Wij stellen alle donaties en bijdragen aan onze
acties zeer op prijs. Via de Slûswachter (en deze
website) zullen wij u op de hoogte houden van
onze nieuwe acties, zodat we het resterende 2/3
deel bij elkaar kunnen krijgen.
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World Servants Bakkeveen

Vrouwen van Nu

Dit jaar bestaan de Vrouwen van NU Bakkeveen 75 jaar!
We gedenken dit bijzondere jubileum op
zaterdag 12 december om 16.00 uur op de Brink in Bakkeveen .
Er zal dan een door de vrouwen gemaakt feestelijk verlicht kunstwerk worden onthuld.
Iedereen die de RIVM richtlijnen in acht gaat nemen is van harte welkom.
Lekkere Koffie to go is aanwezig! Gesponsord door café Gewoon DE BRINK.
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HISTORISCHE RUBRIEK
December 2020, nr. 10
INFORMATIE VAN HISTORISCHE VERENIGING BAKKEVEEN
Na onze laatste
bestuursvergadering van 28 mei
2019 en de laatst gehouden
ledenvergadering van 5 november zijn we lang niet
bij elkaar geweest. Ik doe verslag over wat ons dit
jaar heeft beziggehouden.
Dit voorjaar brachten we nummer 8.1. van Ald
Bakkefean uit. Deze uitgave leidde tot een aantal
reacties. Rini Bouma – voorheen werkzaam op de
landbouwhuishoudschool - toonde zich heel blij
met het verschenen nummer en reikte een tiental
nog te onderzoeken onderwerpen aan, die een
plaats zouden kunnen krijgen in Ald Bakkefean.
Jan Kalter, een onderzoeker, die de geschiedenis
beschrijft van het linkse veenarbeidersverzet in de
jaren twintig van de vorige eeuw in Zuid Oost
Drenthe, en die daarbij op de rol van Wolter
Postma in Drenthe in de linkse beweging als
activist en secretaris van de bond van
landarbeiders gestoten was, maakte graag gebruik
van de door ons verzamelde informatie in zijn
boek. Samen zullen we poging ondernemen om
Wolter Postma de plaats te geven in de
geschiedenis van de socialistische beweging, die
hem toekomt.
We zijn er niet in geslaagd in 2020 een tweede
nummer van Ald Bakkefean uit te brengen. De
voortgang van de onderzoeken naar verschillende
onderwerpen, waarover we willen schrijven, was
moeizaam door alle belemmeringen die corona met
zich brengt.
Wel wordt ons vanuit verschillende invalshoeken
materiaal aangeboden. En dat maakt dat we
besloten hebben nog dit jaar te starten met het
systematischer opslaan van aangeboden
documentatie.
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We hebben indringend gesproken met de
gemeente over het uitgangspunt dat we gekozen
hadden bij de restauratie van Spoelstra’s Draai.
Dat was dat we het bruggetje (de verbinding
tussen twee openbare wegen) ook als openbare
gebied aan de gemeente wilden overdragen. Voor
dat uitgangspunt had de gemeente wel begrip,
maar ze zag er geen mogelijkheden toe. We zullen
in samenspraak met vooral Plaatselijk Belang in de
komende tijd een oplossing trachten te vinden,
waarmee beheer en eigendom ook voor de
toekomst goed geregeld kunnen worden. Het zou
eigenlijk een brugje moeten worden waarvan het
hele dorp zich eigenaar voelt. De kosten van de
restauratie zijn gebleven binnen het door de
toegekende subsidies bepaalde plafond.
We hebben eind voor januari 2021 een
bestuursvergadering belegd, waarin we zullen
bespreken hoe we meer mensen bij ons werk
kunnen betrekken. We ervaren de waardering van
de deelnemers van de fotosessies als een steun in
de rug om daarmee door te gaan, alles met
inachtneming van de beperkingen die het virus ons
oplegt. We voelen ons wel gesteund door de leden
en ook door het dorp, maar het is soms een zwaar
karwei om de boel aan de gang te houden.
We zien uit naar 2021. We hopen dan weer wat
meer van al die voor ons eigenlijk
vanzelfsprekende genoegens, die ons nu om goede
redenen ontzegd zijn, te kunnen genieten: de
nabijheid zoeken van dierbaren, opgaan in een
gezellige groep, samen met anderen eten en
drinken in gezellige omgevingen, genieten van
allerlei culturele evenementen. We wensen onze
leden en alle andere Bakkeveensters hetzelfde toe.
Fred Hoogenboom
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(NIET)-SCHAKERS OPGELET !
De film ‘Queen’s Gambit’ heeft veel
losgemaakt
Op Netflix heeft de miniserie ‘Queen’s Gambit’
kijkrecords gebroken. De film over een jong meisje
(Berh Harmon) die schaken leert van haar
conciërge op school en daarna snel de top bereikt
in een schaakwereld dat vooral een mannenwereld
is. De film is juist zo boeiend omdat de weg naar
die schaaktop vol valkuilen en vooroordelen zit.
Een prachtig bewijs dat de voormalig Nederlandse
grootmeester Jan-Hein Donner volkomen ongelijk
had toen hij eens beweerde dat “Vrouwen kunnen
niet schaken".
De verkoop van schaakspellen gaat door het dak
en niet alleen in Nederland maar over de hele
wereld lijkt het. De ledenaantallen bij de
schaakbond nemen ineens weer toe. Laten we
hopen dat schaken weer een belangrijke plaats in
gaat nemen in het onderhouden van de sociale
contacten in deze tijd van de Corona pandemie.
Met familie of vrienden thuis het schaakbord op
tafel en de hersenen aan het werk zetten.
Helaas zit schaakclub Bakkeveen (en omgeving),
net als de meeste schaakclubs, op dit moment nog
te wachten op een versoepeling van de regels
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m.b.t. het Covid-19 virus. Hopelijk kunnen we in
de eerste helft van komend jaar toch weer
samenkomen om te schaken en de competitie weer
op te starten.
Nieuwe leden zijn van harte welkom, en bij
voldoende belangstelling kan er ook schaaktraining
worden gegeven voor beginners die nu ook
enthousiast zijn geworden door het ‘Queens
Gambit’ en net zo willen worden als Beth Harmon.
Zodra het kan spelen we weer in het gebouw de
Driehoek, Merkebuorren 3 in Wijnjewoude.
Uiteraard zal dan nog steeds worden gespeeld met
in acht neming van de regels zoals die zijn
opgesteld door het RIVM, de sportbond NOC-NSF
en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.
Voor meer informatie kunt u naar de website gaan:
www.schaakclub-bakkeveen.nl of
een email sturen naar
info@schaakclub-bakkeveen.nl,
of direct contact opnemen met Jasper Zijlstra (062382 9269).

Kampioenen 2020 postduivenvereniging Vitesse’88.
Het jaar 2020 is in alle opzichten bepaald door de
COVID-19 pandemie. Ook het geduld van de
duivenliefhebbers van Vitesse’88 werd danig op de
proef gesteld. Toen het eind mei eindelijk zo ver
was konden de duiven onder een streng
inkorfprotocol ingemand worden. Na de wedstrijd
was het uitlezen van de electronische klok ook aan
strikte voorwaarden gebonden. Er mochten slechts
3 functionarissen aanwezig zijn zodat de altijd
gezellige nazit achterwege bleef. Het echte melken
was er niet meer bij.
De ware kampioen heeft ook bij dit soort
onverwachte situaties zijn zaakjes goed op orde.
Geduldig blijven, de duiven rustig houden en goed
soigneren is dan het devies. Overigens geen
eenvoudige taak als 6 weken later dan gepland het
eerste startschot klinkt.
De clubkampioen van 2020, Jan Kuipers, heeft ook
dit jaar laten zien dat z’n duiven in goede doen
waren en die kunnen pieken op het juiste moment
door het vakmanschap van de liefhebber. Tevens is
de kampioensduif ook afkomstig van Jan. Dat deze
duif geen eendagsvlieg is blijkt wel doordat ze
vorig jaar 5e in het klassement werd. Dit jaar wist
ze 9 maal op de uitslag te komen, waarvan maar
liefst 2x een 1ste, vanaf het Belgische
lossingsstation Chimay en het Franse Rethel.
Vanuit Chimay was dit een topklassering aangezien
ze in de Afdeling Friesland als 18e werd afgevlagd
tegen meer dan 19.000 duiven.
Verder haalden de duiven van Jan Kuipers ook nog
1e hokkampioenschappen op de disciplines vitesse
(tot 300km), midfond (300-500km) en jonge
duiven. Daarnaast wist hij ook nog beslag te
leggen op de kampioensduiven midfond en jong.
Jannes Kootstra eindigde dit jaar als 2e. Een prima
verbetering t.o.v. van vorig jaar toen hij 6e werd.
Mooie prestaties op de o.a. de midfondvluchten
resulteerden in het 2e clubkampioenschap. Tevens
bewees Jannes wederom dat z’n specialiteit de
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natoervluchten zijn (gezamenlijke lossing oude en
jonge duiven) door de 1e plaats bij het
hokkampioenschap te behalen. Op 2 van de 4
vluchten kon hij de zegekrans omhangen en
daarnaast werd hij nog als 2e en 5e afgevlagd.
Mooie detail is dat de laatste natoervlucht
gewonnen werd door een jonge duif van Jannes.
Deze jonge duif won óók de eerste jonge
duivenvlucht vanuit Gennep. Wie de jeugd
heeft.....
Ons jongste lid Gijs van der Ham is dit jaar 3e
geworden in het overall kampioenschap. Deze
gedreven en leergierige liefhebber kan de
toekomst met vertrouwen tegemoet zien omdat
ook hij een aantal goede jonge duiven heeft
gekweekt die in de bovenste regionen van het
kampioenschap eindigden. Overigens heeft ‘ie op
het hok ook een aantal goede oude duiven. Één
ervan eindigde als 2e duifkampioen met ook maar
liefst 9 noteringen op de uitslag. In het
fondkampioenschap voor vluchten tussen 500 en
650km eindigde Gijs als 2e.
Verder waren er in 2020 nog mooie prestaties te
melden van Ewoud Valk. Zijn focus ligt bij
bovengenoemde fondvluchten. Dat Ewoud zijn
ambities op deze discipline dit jaar volledig waar
maakt blijkt wel dat hij 3 van de 4 vluchten
winnend wist af te sluiten. Waarbij de uitslag
vanuit Fay aub Loges het meest in het oog springt.
Hier wist hij de 1e 5 duiven van de uitslag te
klokken met een voorsprong van meer dan een ½
uur op de 2e liefhebber. Ewoud werd dan ook
terecht fondkampioen. Ewoud zijn beste duif en
fondkampioen werd ook maar liefst 2x 1e, 1x 2e en
een keer 4e!
Verder hadden John Hilbers en Sako van Veen nog
de kampioensduiven op respectievelijk de
disciplines vitesse en natoer.
Richard de Vegt

Postcodeloterij Buurtfonds
De kans dat de postcodeloterij straatprijs ooit in
Bakkeveen belandt lijkt me erg klein, maar zeg
nooit nooit.
Sinds 20 oktober heeft de postcodeloterij een
nieuw fonds in het leven geroepen waar buurten
en dorpen een subsidie aanvraag kunnen doen van
€ 500 tot € 5000.

Zoals elders in de Slúswachter is te lezen hebben
we € 1000 van de vlooienmarkt en het
dorpsbudget toegekend gekregen, waar we erg blij
mee zijn. Begin november kwam ik achter de
subsidiemogelijkheden bij het postcodeloterij
buurtfonds, onder het motto: niet geschoten, altijd
mis heb ik de stoute schoenen aangetrokken.

Vorig jaar kwam bij mij het idee op dat het een
mooie gedachte zou kunnen zijn dat we in
Bakkeveen de beschikking zouden hebben over
een DUOfiets. Een fiets waarbij een bestuurder en
bijrijder naast elkaar zitten. De bestuurder heeft
de mogelijkheid om te sturen en te remmen, de
bijrijder niet. Wel kan de bijrijder meetrappen. Het
toeval wil dat wethouder Libbe de Vries twee
weken later in de Sa! een oproep aan de
verzorgingshuizen deed om de duofiets
beschikbaar te stellen voor het dorp.

Naast mijn idee voor de aanschaf van de DUOfiets
hadden we bij onze buurtvereniging NAS de wens
om een jeu de Boule baan aan te leggen en het
plaatsen van een buitentafeltennistafel, begrote
budget € 2500. Namens beide verenigingen heb ik
een aanvraag ingediend voor de DUOfiets € 2495
en de jeu de Boulebaan/tafeltennistafel € 2000.

Bij gebrek aan een dergelijke voorziening heb ik
het idee ingebracht bij Bloeizone Bakkeveen. Het
idee werd positief ontvangen: bewegen, sociale
kontakten, gezonde lucht …. . De volgende vraag
was hoe we dit kunnen financieren, in de aanvraag
voor subsidie bij het iepen mienskipfuns hebben
we toen een aanvraag meegenomen van € 1000 .
Deze subsidie is toen toegewezen. Bleef er een
uitdaging over de resterende € 4495 te verwerven.
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Vorige week kreeg ik van het Postcodeloterij
Buurtfonds voor beide aanvragen een toezegging
voor de aangevraagde bedragen. Het is de
bedoeling in het voorjaar de DUOfiets beschikbaar
te hebben voor Bakkeveen en de aanleg van de jeu
de Boule baan en plaatsen van de tafeltennistafel
willen we combineren met NLDoet, 13 en 14 maart
2021.
Ik heb het Postcodeloterij Buurtfonds bedankt voor
hun bijdrage en aangegeven dat ik dit een van de
mooiste “straatprijzen” vind die je kunt winnen.
Frans Mulder

Gehonoreerd Plaatselijk Belang dorpsbudget 2020
We willen en kunnen dit jaar met alle aanvragen
die zijn gedaan akkoord gaan. Het past binnen het
dorpsbudget dat we hebben om te verdelen en
daarnaast zijn het initiatieven vanuit het dorp die
ook ten goede komen aan het dorp.
TIP kantoor € 500
In verband met de verhuizing van TIP wordt er een
bijdrage gegeven voor het nieuwe kassa systeem
Jeugdtheater LEEF € 1000
Heeft twee aanvragen gedaan. I.v.m. corona
omstandigheden gaan we daarmee akkoord voor
de twee aanvragen.
Jeugdtoneel zal voor het komende jaar 3 open
lessen aanbieden voor alle kinderen in het dorp om
kennis te maken met theater. Deze lessen zijn
gratis en vrijblijvend. De data waarop dat zal
plaatsvinden zullen op de website van Bakkeveen
worden gedeeld.
Dorpstuin Bakkeveen maximaal € 900
Heeft een aanvraag gedaan voor het aanschaffen
van regentonnen. Voor elke aanvraag die
binnenkomt kan er uit het dorpsbudget € 9,-worden bijgedragen tot een maximaal van 100
aanvragen.
Buurtvereniging de Bosk € 125
Een actieve buurtvereniging met ideeën en
plannen voor de buurt en het dorp. Er zal een
boekenkastje ofwel een ‘minibieb’ komen staan in
de straat en daar kunnen boeken kosteloos geruild
worden. De minibieb komt te staan bij de jeu de
boules baan op de Kleasterkamp en zal in opdracht
gemaakt worden door leerlingen van het speciaal
onderwijs.
Graag zien we het resultaat op de website van
Bakkeveen.
Vrouwen van Nu € 500
In Dúndelle staat een beamer (bekostigd vanuit de
vlooienmarkt opbrengst) voor algemeen gebruik.
Er is daarom een aanvraag gedaan voor een laptop
om te gebruiken met bijeenkomsten in Dundelle.
De Vrouwen van Nu hebben de laptop in beheer,
de plek waar de laptop afgehaald kan worden voor
bijeenkomsten (ook voor andere verenigingen) zal
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worden gedeeld op de website van Bakkeveen.
Tennisclub Bakkeveen € 70
Ook de tennisclub heeft dit jaar met de corona
omstandigheden minder activiteiten kunnen
organiseren. Zij willen graag nieuwe tennisballen
voor de jeugd. Graag zien we op de website of de
jeugd met de nieuwe ballen weer goed kunnen
slaan.
Bloeizone € 1000
Er is een aanvraag gedaan voor een duo-fiets. Er
wordt bij Meinsma een fiets aangeschaft. De duofiets zal komen te staan bij de nieuwe
dagbesteding boerderij ‘Scheperij’ en zij hebben de
duo-fiets in stalling (beheerder is bloei-zone).
Lenen kan gratis en op aanvraag. Op de website
van Bakkeveen zal komen te staan hoe er gebruik
kan worden gemaakt
Energiewijs € 500
Zij vragen een startbudget voor de opstart van
verduurzaming in Bakkeveen. Dit budget kunnen
ze gebruiken als startkapitaal. Vorig jaar is daar
een start mee gemaakt door met de aanschaf van
een warmtecamera. Ze zullen op de website van
Bakkeveen een voorbeeld geven van het gebruik
van deze camera. Ook staat daar vermeld hoe er
een aanvraag gedaan kan worden voor een
warmtescan.
Voor het verkrijgen van het dorpsbudget kan er
een mail met de rekening van de aanschaf van
materialen of diensten worden gestuurd naar
plaatselijk belang. Daarna volgt de betaling tenzij
anders is overeengekomen met betreffende
aanvrager.
Totaal te vergeven: € 4.595,-Er zijn dit jaar een aantal aanvragen van
verenigingen/ stichtingen die al eerder een bedrag
hebben kunnen krijgen. Een ieder staat vrij om
een aanvraag voor het dorpsbudget te doen voor
projecten die ten goede komen aan het dorp. Kijk
op de website van Bakkeveen (zoek op
dorpsbudget) hoe er een aanvraag voor het
dorpsbudget van volgend jaar kan worden gedaan.

Kerkdiensten It Keningsfjild
Alle diensten zijn online en ze zijn te volgen via onze website www.itkeningsfjild.nl.
Datum
Zo 6 dec

Tijd
9:30 uur

Voorganger
Ds. Jak. Verwaal

Zo 13 dec

9:30 uur

Zo 13 dec

9:30 uur

Zo 20 dec

9:30 uur

Do 24 dec

**

Do 24 dec

21 uur

Ds. Jak. Verwaal

Vr 25 dec

9:30 uur

Ds. Jak. Verwaal

Zo 27 dec

9:30 uur

Do 31 dec

19:30 uur

Vr 1 jan

10:30

Ds. C.J. v.d. Beukel, Haulerwijk
Ds H. Klein Ikkink, Drachten
Kerkenraad

Soort dienst

Online dienst
KND/Jeugd
Ds. Jak. Verwaal
Online dienst met
Heilig Avondmaal
Kerk-op-schootdienst
ds J. de Haan _Beetsterzwaag
Online dienst
Kerstwandeling

Online dienst
Online dienst
Online dienst
Online dienst
Online
nieuwjaarsdienst

Locatie

De Mande - Bakkeveen
De Mande - Bakkeveen
De Mande - Bakkeveen
De Mande - Bakkeveen
De Mande - Bakkeveen
St. Piter – Ureterp
De Mande – Bakkeveen
De Mande – Bakkeveen
De Mande - Bakkeveen

** Indien de overheid het veilig acht, organiseren wij op 24 december een
kerstwandeling. Voor informatie en voor opgave zie www.itkeningdfjild.nl

Activiteit kerstavond 24 december 2020 in De Mande
Op donderdag 24 december 2020 wordt
KERK de MANDE (Tsjerkewal, Bakkeveen)
opengesteld om het kerstverhaal door middel
van onze eigen creaties te beleven. Mogelijke
creaties zijn kerststallen, herders, engelen,
kerststerren, foto’s van verlichting en
versieringen, de wijzen uit het Oosten,
verwijzingen naar Elisabeth, Zacharias en
Johannes de Doper, Simeon en Anna. (Zelfs van
Herodes of van keizer Augustus in Rome). Of
wat u en wat kinderen creatief kunnen verzinnen
rond het kerstfeest tot en met nieuwjaar.
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KERK De Mande gaat open voor bezichtiging op:
DONDERDAG 24 december van 14:00 tot 16:00
uur en van 19:00 tot 21:00 uur.
Wilt u komen, reserveer een bezoekmoment op
www.itkeningsfjild.nl
Hebt u een creatie?
Woensdag 23 december van 1400 tot 1700 uur
kunt deze creatie naar de kerk brengen.
Gezegende kerstdagen, ds. Jak Verwaal.

Kinderkerstfeest in Haulerwijk
Op 25 December is er in De Oerdracht een
kinderkerstdienst voor alle kinderen in de
basisschoolleeftijden uit de omgeving van
Haulerwijk.

Tijdens dit feest willen we samen met jou de
geboorte van Jezus vieren. Ken jij het kerstverhaal
goed? Weet je er echt alles van? Of denk je: Wow!
Zit dat zo?
Voor dit kerstfeest met veel bekende kerstliedjes,
een bijbelvertelling, een quiz en toneelstukjes mag
je je wel opgeven, via de mail
kidseventegrh@gmail.com Kom je ook? En
neem je je vriendjes mee? Je ouders kunnen de
dienst thuis volgen via de livestream. (
www.egroderesch.nl ) Kerstfeest voor iedereen!
Kinderkerstfeest 2020: “Wow! Zit dat zo?”
Wanneer: 25 December 2020
Aanvang: 10.30 uur
Wie: Kinderen in de basisschool leeftijd
Waar: De Oerdracht, Hoofdweg Boven in
Haulerwijk
Opgave via mail: kidseventegrh@gmail.com
Organisatie: Evangelie Gemeente Roderesch en
Haulerwijk
Info via Saskia 06-46 05 85 98
Te volgen via Livestream in alle woonkamers en
via kerkdienstgemist.nl
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Stichting Vieka is op zoek naar chauffeurs
In samenwerking met Optisport Dúndelle,
de KleinsteSoepfabriek en Natuurmonumenten
biedt stichting Vieka een gevarieerde leerwerkplek en dagbesteding voor horeca, facilitaire
werkzaamheden, verpakkingswerk en
groenvoorziening. We vinden het belangrijk dat
mensen een leuke en zinvolle werkplek hebben
waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen in hun
eigen tempo en kunnen meedoen in de
maatschappij.
•
Doelgroep: mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, mensen met een
verstandelijke beperking
•
Activiteit: vervoer
•
Startdatum: in overleg
•
Aantal uren: in overleg
•
Voorzieningen: WA-verzekering,
ongevallenverzekering, vrijwilligerscontract,
onkostenvergoeding, reiskosten
Taken en werkzaamheden
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar iemand
die het leuk vindt om de deelnemers van
stichting Vieka van en naar onze werkprojecten
te vervoeren. We gaan graag met je in overleg
welke dagen/dagdelen je beschikbaar bent.
Wat kun je verder verwachten
•
Een plezierige werkomgeving
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•
•

Een vast aanspreekpunt
Je wordt uitgenodigd voor de
personeelsuitjes
•
Tijdens het uitvoeren van het
vrijwilligerswerk ben je via ons verzekerd
Contact
Lijkt het je leuk om bij ons als vrijwilliger aan
het werk te gaan, of wil je eerst wat meer
informatie? Neem dan contact op met Binne
Brouwer via binne@viekazorg.nl of bel naar
0516-234900.
Voor meer informatie over onze organisatie kun
je een kijkje nemen op www.viekazorg.nl
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Coronatijd : Lekker lezen
Nu er weer weinig georganiseerd kan worden,
zijn we meer op onszelf aangewezen. De een
gaat opruimen, de ander klussen, er wordt
gepuzzeld, films gekeken en er wordt natuurlijk
ook gelezen.
In Bakkeveen hebben we, voor zover bij mij
bekend, twee leesclubs, heel verschillend van
elkaar.
De ene leesclub bestaat al jarenlang, de leesclub
van de Vrouwen van Nu en sinds drie jaar een
leesclub voor inwoners van Bakkeveen, opgestart
door Koen van Hees. Ik zit in beide clubs.
De club van de Vrouwen van Nu bestaat uit
ongeveer 11 leden, komt maandelijks bijeen in
het Ankerplak, nu in Dúnhoeke, en krijgt de
boeken via de bibliotheek. Elk seizoen kun je
aangeven welke boeken je wilt lezen. Er zijn in
Friesland zo een zeer groot aantal leeskringen.
Onze leesclub komt bijeen onder leiding van Fien
Tanis, oud-inwoonster van Bakkeveen en oud
docent Nederlands. Iedere maand leveren de
lezers een kort verslag in met een persoonlijke
waardering van het boek en dat bespreken we
met elkaar. Fien geeft ook vaak nog
achtergrondinformatie over schrijver of boek.

vond het een afschuwelijk boek. Het blijft
interessant wat ieder in een boek vindt.
Als je een boek leest voor een leesclub, lees je
anders, je bent kritischer en weet dat je een
mening over het boek moet hebben als je de
laatste bladzijde omslaat.
Wat wordt er gelezen ?
We bepalen het zelf, dus de keuze is divers. Ik
heb nu als laatste boeken Stedevaart gelezen van
Jan Brokken, de Duizend Manen van Bary,
Pastorale van Enter en Die nacht zag ik haar van
de Sloveense schrijver Jançar.
Allemaal boeken die de moeite waard zijn om er
met elkaar over te praten.
Mochten er mensen zijn die ook graag aan een
leesclub deelnemen, laat het even weten.
Misschien zijn er mogelijkheden om meer
leesclubs te starten.
Emy Hoogenboom
(hoogenboomemy@home.nl)

De leesclub van Koen is ontstaan na een
oproep van Koen in de Slúswachter en bestaat uit
vier mannen en vier vrouwen die eens in de zes
weken een boek lezen en bespreken. Iedere keer
wordt gezamenlijk het volgende boek uitgekozen.
In deze leesclub praten we er vooral over wat je
goed vond in het boek en wat niet. Aan het eind
geven we een cijfer. We komen bij elkaar bij
iemand thuis, nu natuurlijk even niet, en
gebruiken daarom nu ook Dúnhoeke voor onze
bijeenkomsten.
We zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Het
boek “De avond is ongemak” bijvoorbeeld, dat de
Pullitzerprijs heeft gewonnen, werd door de helft
van de lezers prachtig gevonden, de andere helft

Uitkeringen Vlooienmarkt 2020
Wegens ruimtegebrek een samenvatting; in het volgende nummer de toelichting bij de lijst.
•
Brassband Opsterland: €1000,-•
St. BeLEEF Paarden € 2250,-Viering jubileum + opname single
Voor evenementen “sprookjesbos”, “CH
•
Tennisvereniging Dúndelle: €500,-Bakkeveen” en “Griezeltocht” elk € 750,-Bijdrage exploitatie
Verder in dit korte jaar van slechts 4 markten
•
Leef Jeugdtoneel: € 1500,-samen met Doarpstún bloembollenactie.
Openluchtspel “Sterren in het bos”
In het voorjaar was de tulpen actie.
•
TIP-Bakkeveen € 500,-Uitvoeringsgarantie gegeven van ruim
Bijdrage verhuizing/exploitatie
€ 9.000,-- voor renovatie parkeerterreintje aan
•
Bloeizone-Bakkeveen € 1000,-begin Mjûmsterwei.
Bijdrage aanschaf Duofiets.
De verdiensten van de vrijwilligers zijn deels
•
Dorpscoöp Duurzaam B’veen € 750,-toegekend: aan voetbal en NAS. Er is nog ca
Opzetten PostCodeRoos project
€ 2000,-- toe te wijzen door 5 vrijwilligers.
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Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes - Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes – Klupjes
Zaalruimte nodig?
Denk aan de zaal van SCW-Dúnhoeke (naast
Dúndelle). Zie pagina 24
Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken
op www.bakkeveen.nl/dunhoeke

Groenafval brengpunt Ureterp
Het groenafval brengpunt in Ureterp is de
komende maanden als volgt geopend:
•
December: alleen zaterdag 12 december ...
en dan is het jaar weer voorbij.
•
In januari waarschijnlijk 9 januari.
Op andere dagen dus naar de milieustraat in
Oosterwolde (of Gorredijk) en niet elders
dumpen.
In de groene container kan ook (slechts 50 cent
per lediging).

Cartridges & oude mobieltjes
U kunt bij ons de cartridges en oude
mobieltjes inleveren, voor elk exemplaar gaat
er € 3,-- naar de Cliniclowns.
De Wylde Roas
Weverswal 4, Bakkeveen
www.dewylderoas.nl
0516 - 54 11 28

Te Koop:

Biltstar
Aardappelen van de Friese Klei.
J. Nieuwdam
Mjûmsterwei 11, Bakkeveen

Mindfulness & compassie
Nu het einde van het jaar nadert, groeit
misschien het goede voornemen 2021 mindful
en compassievol te starten?
Agenda en aanbod van lessen, workshops en
trainingen op het gebied van mindfulness &
compassie -én de kunst van het onderhoudvoor 2021 is te bekijken op

www.joycederozario.nl
Je bent van harte welkom bij joYce in Studio
Vrijzicht te Wijnjewoude

Toneelvereniging Nij Bigjin
Mededeling: incasso van donateursgeld vindt
plaats in de maand december.
Het bestuur
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Veiligheid & Gezondheid
Noodgevallen:
Alleen als elke seconde telt: 112
Politie in andere gevallen: 0900 - 8844

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.

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

Het “De Slûswachter” team
Functie
Naam
Administratie
Wilma Kolk
Drukwerk
Jan de Groot
Redactie
Jan van Dalen

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.

En daarnaast een 40-tal vrijwilligers die zorgen
voor aanleveren van kopij, bundelen en
verspreiding

AED’s
In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen
AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de
supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle,
Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging en de
huisarts.
En elk uur van het jaar voor personen die een
toegangscode hebben: Weverswal 3
(kapsalon Greatz Hair).
Tandheelkundig centrum Bakkeveen
Merskekamp 32, tel: 0516 54 11 20
www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl
Behandeling volgens afspraak
Bereikbaar op maandag t/m donderdag. Wij
nemen nieuwe patiënten aan.
Fysiotherapie Goren
Ook manuele therapie en diverse specialisaties.
Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246
www.fysiotherapiegoren.nl
Gebiedsteam
Voor advies en ondersteuning bij opvoeden en
opgroeien, naar school gaan, leven met een
beperking, ouders worden en zelfstandig blijven
wonen, maatschappelijk werk en budgetadvies
kunt u bij het Gebiedsteam terecht: (0512) 386
222 (ma-vr. 09.00 – 12.30 uur) of
gebiedsteam@opsterland.nl
Dorpssteunpunt.
•
U kunt een beroep doen op het
Dorpssteunpunt bij de volgende vrijwilligers:
Roelie Dijk 0516 541454 / Neeltje Haisma
0516 541318 / Jelly Hoekstra 541 836
dorpssteunpunt@bakkeveen.nl
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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Telefoon
542073
541828
0651175883

Kopij inleveren
Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of
info@bakkeveen.nl
Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de
voorgaande maand (soms 1 dag eerder, zie
agenda op www.bakkeveen.nl). Kopij is doorgaans
gratis, ook voor ondernemers, voorzover in dit
blad geadverteerd wordt.
Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in
de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen.
Oplage
890 papieren exemplaren, verspreiding in heel
Bakkeveen en bij leden in omringende dorpen. De
digitale Slûswachter wordt publiek via
www.bakkeveen.nl verspreid, en via email naar
derden gezonden.
Publicatie
Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus)
op de 1e of 2e Woensdagavond vd. maand.
Advertentie tarief : A4 (volle bladzijde)
€ 270,-- per jaar. Kleinere advertenties naar rato
goedkoper.
Bankrek. NL 69 RABO 0363 9321 43
Internet Bakkeveen Online
www.bakkeveen.nl en De Slûswachter vallen
onder dezelfde organisatie. Op verzoek wordt kopij
in beide media opgenomen.
De activiteitenagenda op bakkeveen.nl is leidend.
Klachten, meldingen storingen aan de
gemeente: servicelijn 0513-481544 of e-mail
meldingen@opsterland.nl
Praktijk voor klassieke Acupunctuur
W.J. van der Heiden en S.G. van der Heiden – van
Valen. Scheltingalân 4, Tel.: 06-49642014
Dierenartsen
Combinatie Marum-Bakkeveen B.G. Tillema,
Foarwurkerwei 6, Bakkeveen. 0516-541260 of
0594-641600 Spreekuur: volgens afspraak.

Plaza food for all “De Kolk”
Foarwurkerwei 11, 9243 JZ Bakkeveen Telefoon: 0516-541905
Openingstijden: Elke dag van 11:00 - 21 uur, Vrijdag, zaterdag tot 22 uur.
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