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2021 → 2022
Digitaal gevierd vanuit De Brink met heuse Weverswal-DriveThrough voor de Brink-pakketjes, pub quiz en lichtshow rond
middernacht. Organisatie: Radio Afzetlint.nl, Noovids en De Brink.
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De Slûswachter
Het is oudejaarsdag 2021. Het heeft vanmiddag
meer dan 10 mm geregend. Verder lijkt het een
droge en redelijk warme jaarwisseling te worden.
Afgelopen week zijn velen door Bakkeveen
gewandeld, gefietst, gereden om de kerstpuzzel(s)
van www.bakkeveen.nl op te lossen. Dan kom je
nog eens iemand tegen !
Deze oudejaarsdag geen groot carbidschieten: we
zitten wederom in lockdown. Velen hebben zich
laten “boosteren”, dus hopelijk kan de lockdown
ook weer spoedig versoepeld worden.
Radio Afzetlint heeft het Pret Injectie Festival op
poten gezet: digitaal oudejaarsavond vieren vanuit
De Brink. We zullen het meemaken!

Nu je dit leest is het al 5 januari of later. In dit
nummer weinig aankondigingen van activiteiten,
maar wel leuke artikelen:
•
Het transport ging vroeger per boot en nu
glasvezel: de dilemma’s (vanaf pag 44)
•
Kwajongensstreken in centrum Bakkeveen ca
1938 (vanaf pag 47, in het Fries)
•
Nu er veel niet groepsgewijs kan: instructies
voor thuis-bewegen van bloeizone (vanaf 39).
Hier blijf je lenig bij!
Voor onze Slûswachter vrijwilligers zit het
jaarlijkse etentje er nog niet in. We wachten nog
even af of het in februari weer kan.
Jan van Dalen

Activiteiten agenda Bakkeveen
Datum

Activiteit

Wo 5 jan Blitzkids Fun middag. Dundelle, 14 uur

Meer info: zie
pagina
web

Wo 5 jan Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke
Wo 5 jan Bundelen Slûswachter in Dúnhoeke, 13:00 uur
Vr 7 jan Afgelast: Breicafé, Café De Brink, 10 uur

--30

Za 8 jan Kerstboom plantdag De Twakamp. 10:30 uur

Web

Za 8 jan Online Bingo. Dundelle, 19:30 uur
Ma 10 jan Laatste dag verlichting over de vaart

Web
---

Wo 12 jan Afgelast: Soos 55+ Dia’s Noordelijke IJszee. Dúndelle, 14 uur
Wo 12 jan Informatieavond Glasvezel, digitaal. Aanmelden !

--Web

Di 18 jan Gezond Natuurwandelen. Dúndelle, 9:30 uur. (onder voorbehoud). Elke dinsdag
Wo 19 jan Laatste dag inzenden opmerkingen over maaibeleid gemeente

31
16

Do 20 jan Vrouwen van Nu: Jaarvergadering. Dúndelle, 19:45 uur
Za 22 jan Afgelast: Fittest, Dúndelle, 9 uur

30
31

Zo 23 jan Filmhuis: zondagmiddagfilm. Dúndelle, 14 uur
Ma 24 jan Workshop Veganistisch Koken. Nivonhuis Allardsoog
Di 25 jan Oude foto’s bekijken en bespreken. Dúnhoeke, 13:30 uur
28, 29 jan, 2,4,5 feb Afgelast: toneeluitvoering
Za 29 jan Doarpstún: snoeicursus. Volkstuincomplex De Twakamp, 9:15 uur
Wo 2 feb Speel-o-theek geopend van 15:15 tot 17:15 uur. Dúnhoeke
Do 3 feb Laatste dag inzenden kopij Slûswachter
Ma 7 feb Politiek in Bakkeveen. Dundelle, 20 uur
Wo 9 feb Bundelen Slûswachter. Dúnhoeke, 13 uur
Vr 11 feb Filmhuis: maandfilm. Dúndelle, 20 uur
Zo 13 feb “Muziek bij de buren”. Diverse huiskamers, 13 – 15:30 uur
Do 17 feb Atelier Natoer: workshop kunstzinnige expressie.
Za 19 feb Voorjaarsvakantie

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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25

sterfgeval

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

Web
56
----16
25
--4
--31
19
Web
---

Vereniging
Jannie Tjassing
Josien Meulenhoff
Wychard Draaijer
Nienke Okkema

Belang

Voorzitter
06-1678 6151 Frans Mulder
Secretaris
06-1954 4949 Fokke-Jan van Veen
Penningmeester 06-4618 1205 Sylvia Andringa
Lid
06-2506 0866
Email: plaatselijkbelang@bakkeveen.nl

Daar gaan we weer: vol goede moed en levenslust
gaan we het nieuwe jaar 2022 in. We gaan we er
met elkaar een mooi jaar van maken!
We beginnen dit nummer dan ook met alleen maar
positieve zaken voor ons dorp.
Nu ik dit stukje schrijf is het de laatste dag
van het jaar 2021.
In het dorp zijn veel mensen op de been. De
oliebollenbakkers en vrijwilligers van de
voetbalvereniging hebben weer vele bollen in het
vet gegooid. Bij de oliebollenkraam, is het een
komen en gaan van mensen. Een mooi punt om
elkaar ook te ontmoeten en een praatje te maken.
Even verderop bij De Brink worden de
voorbereidingen getroffen voor een digitaal
oudejaarsspektakel met als klapstuk een
fantastische lasershow. Een initiatief van een stel
jonge enthousiaste inwoners, die op deze manier
gezelligheid en verbinding in het dorp willen
brengen. Vanuit PB is dit van harte ondersteund.
Uit ons jaarlijks overleg met Burgemeester en
Wethouders valt ook goed nieuws te melden. De
volgende punten zijn besproken.
•
Duerswaldmerwei wordt opgeknapt (na
2022).
Dit staat in de planning, en wordt opgepakt
nadat de opknapbeurt van De Brink klaar is.
Aan de Duerswaldmermei vindt groot
onderhoud plaats. Er wordt gekeken naar de
staat van de weg, de huidige geluidsoverlast,
en de veiligheid. Dat wordt gecombineerd met
groot onderhoud. De gemeente is al in gesprek
met de aanwonenden,
•
Nieuwbouw scholen: de gemeente is hier in
afwachting van met welk plan de beide
basisscholen komen. Daarna kan de gemeente
pas aan de slag met nieuwbouw. Wij als PB
hopen dat er snel schot komt in de plannen, en
dat de scholen samen een goede
samenwerkingsvorm vinden, zodat de alle
kinderen in ons dorp naar school kunnen
blijven gaan.
•
Gymnastieklokaal: hier heeft de gemeente
een andere kijk op gekregen in de loop der
jaren. Destijds hanteerde men het beleid dat er
gecentraliseerd moest worden wat betreft
sportaccomodaties. Nu zien ze echter ook het
belang in van goede sportvoorzieningen in
ieder dorp. Dat biedt hoop voor het
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Plaatselijk

•

•

•

Lid
Lid
Lid

06-3065 3272
06-5422 1508
06-1524 5139

behoud/renovatie van ons gymnastieklokaal.
Dit kan mooi meegenomen worden bij de
plannen voor de nieuwbouw scholen.
Nieuwbouw Aylavalan: ook hier is B&W
optimistisch over gestemd. De provincie lijkt
een bevestiging af te geven en de deur open te
zetten voor nieuwbouw. Vooruitlopend daarop
begin men nu alvast met een flora/fauna
onderzoek.
Spoelstra’s draai: de burgemeester is in
gesprek met de dijkgraaf van Wetterskip
Fryslan over het eigenaarsschap van
Spoelstra’s draai. Die is nu in bezit van de
historische vereniging en zou naar onze mening
terug moeten naar de overheid.
De Brink: er is een digitaal overleg geweest
met een kleine werkgroep. Deze bestaat uit 2
aanwonenden, 2 leden van de Doarpstun, 2 PB
bestuursleden, en de gemeente. Het plan zit
nog steeds in de onderzoekende fase van wat
er mogelijk is aan renovatie. Daar kijkt een
verkeerstechnisch bureau naar en er is overleg
met wetterskip Fryslan. We houden u op de
hoogte. En als er een conceptplan ligt, wordt
dit eerst aan het dorp voorgelegd.

Aanleg glasvezel in het dorp.
Hierover heeft ieder huisadres inmiddels informatie
ontvangen. Wie wil kan hierin stappen.
PB neemt hier geen actieve rol in.
Bijeenkomst met COMMISSIES op vrijdag 21
januari 2022.
We hopen nog steeds dat deze bijeenkomst door
kan gaan. Jullie krijgen nog een uitnodiging per
mail, maar zet deze datum vast in jullie agenda.
DATUM POLITIEKE AVOND VERSCHOVEN
NAAR MAANDAG 7 FEBRUARI 2022.
De gemeente had zich vergist met hun eigen
agenda. Daarom is deze avond verplaatst van 8
naar 7 februari. Ook niet leden zijn van harte
welkom om hun keuze te toetsen.
DORPSBUDGET 2021.
Er is dit jaar voor € 4.175 aan dorpsbudget
toegekend. Zie voor de toekenningen de volgende
pagina.
Jannie Tjassing

Aanvragen dorpsbudget Plaatselijk Belang
We willen en kunnen dit jaar met de meeste
aanvragen die zijn gedaan akkoord gaan. Het past
binnen het dorpsbudget dat we hebben om te
verdelen en daarnaast zijn het initiatieven vanuit
het dorp die ook ten goede komen aan het dorp.
Jeugdtheater Leef € 500
Heeft afgelopen jaar twee aanvragen gedaan.
Daarvan is één i.v.m. corona niet doorgegaan dus
die is komen te vervallen en daarom kan de
jeugdtoneelvereniging voor de nieuwe voorstelling
het deel wat nog niet is gebruikt vergoed krijgen.
De open lessen die georganiseerd zouden worden
zijn helaas ook nog niet van de grond gekomen. De
open lessen zullen zodra het mogelijk is alsnog
bekend gemaakt worden. Deze lessen zijn gratis en
vrijblijvend. De data waarop dat zal plaatsvinden
zullen op de website van Bakkeveen worden
gedeeld.
Lichtjesavond € 500
Voor het organiseren van de lichtjesavond
afgelopen november zijn er nieuwe kaarsjes en
lichten aangeschaft om de route iets te kunnen
verlichten. De aangeschafte kaarsjes en de lichten
die voor meermalig gebruik zijn aangeschaft
kunnen hiermee worden vergoed. Er was ook dit
jaar weer een mooie opkomst vanuit het dorp.
Buurvereniging NAS € 75
Een actieve buurtvereniging met ideeën en plannen
voor de buurt en het dorp. Er komt in de speeltuin
een jeu de boules baan waar ballen voor
aangevraagd zijn. Deze ballen kunnen aangeschaft
worden.
Muziek bij de buren €500
Een mooi initiatief vanuit een paar dorpsbewoners
om in februari een muzikale avond te organiseren.
De avond zal voor alle belangstellende
dorpsbewoners gratis te bezoeken zijn. Aan een
mooi initiatief voor en door het dorp willen we
graag bijdragen. Op de website van Bakkeveen zal
de info over deze avond gedeeld worden.
Fryske Jun €1000
Brassband Opsterland organiseert op
zaterdagavond 9 juli een Fryske Jun in het
centrum van Bakkeveen. Tijdens deze avond
zullen er verschillende Fryske artiesten te
beluisteren zijn. De avond zal vrij te bezoeken
zijn voor dorpsbewoners en toeristen. Meer
informatie zal t.z.t. op de website van
Bakkeveen worden gedeeld.
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Dodo winter
Wil graag weer een ouderen dag organiseren maar
in verband met corona omstandigheden kan deze
dit jaar niet doorgaan. Het is een mooi initiatief.
Volgend jaar kan er een nieuwe aanvraag worden
gedaan.
Tennisclub
Deze hebben een aanvraag gedaan waarbij het
aangevraagde past in het normale onderhoud van
de vereniging.
Welkomstpakket € 500
Nieuwe dorpsbewoners worden gevraagd mee te
werken aan een kennismakingsinterview en
daarvoor willen de interviewers graag een bedankje
kunnen aanbieden. Daarnaast is er vanaf
verschillende kanten in Bakkeveen de behoefte om
een welkomstpakket voor nieuwe inwoners
beschikbaar te maken. Deze zal hiermee ook een
opstart krijgen.
Oudjaarsavond Drive-thru €1100
Voor iedereen in het dorp is het mogelijk om op
oudejaarsavond langs de Brink te rijden voor een
‘pretpakket’. Daarnaast zal er een livestream en
lichtshow zijn. Deze zijn allemaal vrij te
beluisteren/kijken. Voor het ‘pretpakket’ zal er een
eigen bijdrage worden gevraagd. Een mooi initiatief
om te ondersteunen.
Verzilveren van het toegezegde bedrag?
Voor het verkrijgen van het aangewezen deel 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: €4175
Er zijn dit jaar een aantal aanvragen van
verenigingen/ stichtingen die al eerder een bedrag
hebben kunnen krijgen. Een ieder staat vrij om een
aanvraag voor het dorpsbudget te doen voor
projecten die ten goede
komen aan het dorp. Kijk op
de website van Bakkeveen
hoe er een aanvraag voor
het dorpsbudget van
aankomend jaar kan worden
gedaan.
Commissie dorpsbudget
Plaatselijk Belang

Kerstboom er uit…
Kamerplant er in!
- we hebben volop keuze bloematelier & woondecoratie
*
*
*
*
*

Woonaccessoires & Cadeau-artikelen
Bloemen, Planten & Potterie
Gelegenheid-en Bruidswerk
Rouwwerk (altijd bereikbaar)
Workshops van het seizoen
Geopend: di. do. en vrij. van 9.30 – 17.30 uur
wo. van 9.30 – 12.00 uur/ za. 8.30-16.00 uur

Weverswal 4, Bakkeveen, 9243 JL
telefoon 06 - 23 20 85 25
www.dewylderoas.nl / Facebook
e.mail: dewylderoas@gmail.com
DHL Service Point: alleen in- en uitleveren
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Wij wensen u allemaal een goed & gezond

Eventuele wijzigingen van onze openingstijden
i.v.m. de lockdown geven we door op onze
website, FB-pagina en op www.bakkeveen.nl

Van links naar rechts: Sander, Marjan, Arjen en Willem

Nieuw bij ons in het dorp ….

Marjan, Willem en Sander
Uw invalinterviewer mocht weer eens een gezin
woonachtig in ons buitengebied interviewen.
Meestal prijken er boven mijn interviews één of
twee personen, maar ditmaal zijn het er drie.
Nochtans hadden zich slechts twee mensen voor
het interview gemeld en was een vierde persoon
op reis, om het nog wat ingewikkelder te maken.
Tsja, dat zit zo: “Een nieuw gezin is aan Jarig van
der Wielen Wei 5 neergestreken. Zij komen niet
van ver. Zij zijn allemaal in Heerenveen geboren
en getogen en zijn pas recent in Bakkeveen komen
wonen.
Willem, de man des huizes, was er niet bij. Willem
is een bouwkundige werkzaam in Groningen, zestig
jaren jong en sportief.
Marjan is twee jaar ouder dan Willem, zij hebben
beiden de Havo doorlopen en Marjan heeft
vervolgens de PABO afgerond. Alleen in 1980 was
er voor al diegenen die de PABO hadden doorlopen
geen werk, dus werd zij Peuterleidster. Na de
geboorte van de kinderen heeft ze een opleiding
gevolgd voor trainster MBVO (meer bewegen voor
ouderen). Dat laatste doet zij nog steeds voor 60plussers tot en met een zesennegentigjarige.
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Willem en Marjan zijn zelf ook altijd graag actief
geweest door te fietsen, surfen en zeilen. Marjan
surfte vroeger graag tot wel acht beaufort, maar
nu doet ze het wat rustiger aan en heeft haar
surfboard aan de wilgen gehangen. Dat laatste
geldt niet voor haar man en twee zonen, die nog
steeds als razenden de golven weten te
bedwingen.
Ook gingen ze vroeger graag op trektocht met tent
en uitvouwbare kano tot in Zweden aan toe.
“Wij zijn een heel tevreden gezin en wij hoeven
niet zo nodig lange en verre reizen te maken. Wij
zijn een soort buitenhuismussen.” Nu gaan ze
dichtbij op ‘reis’ om de historie van hun huis en
omgeving te leren kennen. “Wie het leuk vindt om
ons hierbij te helpen is van harte welkom”.
De zoons zijn Sander, 31 jaren oud en Arjen twee
jaar jonger. De laatste is dus met vriendin een
tijdje op vakantie en kon niet bij het interview
aanwezig zijn. Sander woont momenteel bij zijn
ouders in, sinds het uitgaan van zijn relatie. Hij
heeft het VWO doorlopen en daarna een bachelor
aan de RUG in geschiedenis behaald. Daarna aan
de RUG een bachelor in de psychologie gehaald en
daarna, alsof dat niet genoeg is, een master in
neuropsychologie. En doet hij er nu wat mee?
Het antwoord is: “Neen”. Hij kan niet stil zitten en
heeft zich op de duurzame tuinbouw geworpen. Op
de vraag of hij hiermee wel aan voldoende
hersengymnastiek toekomt, reageert hij verbaasd
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“Je kan daar zoveel over te weten komen, je raakt
nooit uitgeleerd” ook al is hij ruim 10 jaar aan het
tuinieren. “Zo heb ik geleerd dat je de grond met
rust moet laten en niet om moet spitten.” Dat
heeft tal van redenen: bij ploegen oxideert CO2
dat in de bodem ligt opgeslagen en onkruidzaadjes
komen aan de oppervlakte en beginnen te groeien.
Ook is er voor ploegen vaak een machine nodig.
Maar zulke lawaaiige apparaten drukken de grond
in elkaar en stoten CO2 uit.
Ook maakt gewoel in de bodem het netwerk aan
organismen en schimmels in de bodem stuk. “Die
schimmels breiden het wortelnetwerk uit, waardoor
de plant meer vocht kan opnemen”, Je kunt het
zien als internet tussen de planten: de planten
communiceren met elkaar en wisselen
voedingstoffen met elkaar uit.”
Met de grond bedoelt Sander nu tweeduizend
vierkante meter die hij samen met zijn broer Arjen
sinds 2020 in gebruik heeft genomen in De Knipe
onder de toepasselijke naam: “De Broerderij”.
Sander en Arjen hebben gouden handen waar het
de duurzame tuinbouw betreft.
En nu komt het. Hun ouders hebben niet alleen
een huis aan onze Jarig van der Wielen Wei
gekocht, maar daar zit ook anderhalve hectare aan
vast, die door de broers deels in gebruik mag
worden genomen. Marjan en Willem hebben ook
hart voor de natuur en dus blijft het deel dat door
de vorige bewoners al prachtig voor de wilde
dieren is ingericht behouden. Ook de tuinderij is
doorvlochten met plekken voor vogels, egels,
insecten en mollen. Zij dragen tenslotte ook hun
steentje bij in het voorkomen van plagen. Er
worden dan ook geen bestrijdingsmiddelen
gebruikt, zelfs geen biologische.

Dus wie weet komen er binnenkort allemaal
mensen op bezoek, want de zonen hebben grote
ambities, zoals:
• Ook in Bakkeveen met een groentekraam neer
te strijken.
• Het aanbod aanzienlijk uit te breiden.
• Het geven van onderricht op het gebied van
duurzame tuinbouw.
• Mensen te enthousiasmeren om zelf een
moestuin te beginnen, desgewenst met
ondersteuning van beide broers.
• En de kwaliteit van ons bestaan te verbeteren.
Dus, welkom en veel succes gewenst.
Bob
Bakkeveen, november 2021

De broers bieden
straks ook graag
hun producten aan
in Bakkeveen en
omgeving. Ze
leveren geheel
verantwoorde
kruiden- en
groentepakketten
aan particulieren en
bedrijven. Zo is het
restaurant van het
Golden Tulip hotel
in Oranjewoud al
een klant van ze,
terwijl ze pas een
jaar geleden zijn
begonnen. Ook
staan zij met een
kraam bij bakkerij
Boonstra in De
Knipe.

Broerderij markt
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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

10

Uit de praktijk van de notaris

het einde van de vrijstelling voor de
eigenwoningschenking?!
In het coalitieakkoord van 15 december 2021 is
het voornemen opgenomen dat de vrijstelling voor
de eigenwoningschenking van € 100.000 (ook wel
jubelton genoemd) wordt geschrapt. Wat betekent
dit voor degenen die op het punt staan een
eigenwoningschenking te doen of te ontvangen? Of
voor de ouders die nog niet al hun kinderen een
eigenwoningschenking hebben kunnen doen?

eigenwoningschenking, wat is het?
Iedereen kan ruim 100.000 euro belastingvrij
schenken aan een ander. Degene die de schenking
krijgt moet dit bedrag in een eigen woning steken.
Bijvoorbeeld door er een eigen woning mee te
kopen, te verbouwen of af te lossen op de
hypotheek. De begunstigde moet op het moment
van de schenking in de leeftijdscategorie tussen de
18 en 40 jaar vallen.
Een aantal jaren geleden is deze vrijstelling voor
de eigenwoningschenking in de wet gekomen.

datum schrappen vrijstelling
eigenwoningschenking
Voor zover nu bekend wordt per 2024 de
vrijstelling eigenwoningschenking geschrapt. Zoals
wij het nu zien moet daarvoor de wet worden
gewijzigd. Hiermee moeten de Tweede en de
Eerste Kamer dus nog eerst akkoord gaan.
Afgelopen najaar werd er op Prinsjesdag ook al
gesproken over het schrappen van deze
vrijstelling, maar dan per 2023.

schenken in 2022
Op basis van de huidige informatie kunt u in 2022
nog belastingvrij voor de eigen woning schenken.
Het is altijd goed nog even tevoren te checken of
de stand van zaken is gewijzigd. Ook is het
verstandig om te bedenken of u de schenking door
ons wilt laten vastleggen in een akte zodat het
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vaststaat op welk moment u welk bedrag heeft
geschonken en welke clausules er aan de
schenking zijn verbonden. Bijvoorbeeld de clausule
dat de schenking door de begunstigde bij een
scheiding niet hoeft te worden gedeeld met de expartner.

schenken in 2023
Als de vrijstelling inderdaad per 2024 wordt
geschrapt, zult u waarschijnlijk in 2023 nog
vrijgesteld kunnen schenken voor de eigen woning.
Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat met
Prinsjesdag 2022 de schrapping al in het
Belastingplan staat en eerder ingaat. Daarom is
het belangrijk altijd tevoren te checken wat de
laatste stand van zaken is als u wilt gaan
schenken.

zekere voor het onzekere nemen
Het is ook mogelijk te schenken aan begunstigden
die nog geen huis op het oog hebben. Onder
bepaalde voorwaarden kan de vrijstelling op basis
van de huidige regels uit de wet nu al worden
'geclaimd'. Wij hebben in kaart gebracht in welke
situaties dat interessant kan zijn. Deze situaties
zijn afhankelijk van de persoonlijke
omstandigheden van de schenker en van de
begunstigde. Daarom geven wij hierover graag een
advies op maat.

kinderen financieel gelijk behandelen
Veel ouders hebben al aan een van de kinderen
een schenking gedaan en willen dat in de toekomst
ook aan de andere kinderen doen. In dat kader is
het belangrijk om ook naar uw testament te
kijken. Wat betekent het als u overlijdt voordat u
ook aan de andere kinderen de schenking voor de
eigen woning heeft kunnen doen? Wij helpen u
graag met het in kaart brengen van de gevolgen
en het bedenken van oplossingen.

Fysiotherapie Goren
Het nieuwe jaar begint bij Fysiotherapie Goren met
een wisseling van de wacht. Jolande van Dam
gaat met pensioen en we hebben in Karin Dolstra
een geschikte vervanger voor haar gevonden.
Karin neemt de patiënten van Jolande in Haulerwijk
en Bakkeveen over. Karin is manueel therapeut en
fysiotherapeut met specialisatie sport, hoofdpijn en
kaakklachten en wij zijn blij dat ze ons team komt
versterken.
Wat kan manuele therapie voor mij
betekenen?
Als u last hebt van een gewricht, of pijn met
bewegen, maak dan een afspraak met een
manueel therapeut. U kunt bijvoorbeeld bij de
manueel therapeut terecht met:
•
Hoofd- en nekpijn, vaak in combinatie met een
stijve bovenrug
•
Nekpijn, ook als deze uitstraalt tot in de arm
•
Klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn
•
Heupklachten
•
Lage-rugklachten, ook als deze uitstralen naar
het been
•
Duizeligheid die komt door het bewegen van de
nek

12

•
•
•
•
•
•
•

Schouderklachten, mogelijk in combinatie met
nekklachten
Frozen shoulder (pijn en stijfheid in de
schouder)
Tenniselleboog
Kaakklachten, soms in combinatie met
nekklachten
Kaak klemmen en of tandenknarsen
Pijn in het gezicht, kaak of hoofd
Kaakklachten bij kauwen

Het aantal behandelingen manuele therapie ligt
gemiddeld op 6. U kunt zonder verwijsbriefje een
afspraak met de manueel therapeut maken. U kunt
veilig een manueel therapeut bezoeken. Zij voert
altijd eerst een screening uit om te beoordelen of u
bij de manueel therapeut aan het juiste adres bent
of toch beter naar uw huisarts kunt gaan.
Neem voor vragen of een afspraak contact op met
Fysiotherapie Goren.
Voor de vestiging in Haulerwijk op telefoonnummer
0516-422761 en voor de vestiging in Bakkeveen
op telefoonnummer 0516- 542246.

WABE gaat het anders doen!
Al meer dan 35 jaar hebben wij onze winkel
aan de Merkebuorren. U kent ons van de
verkoop en reparatie van witgoed, keuken
inbouwapparatuur en klein huishoudelijke
apparaten.
Wij hebben het altijd met veel plezier gedaan,
maar de jaren gaan tellen. Daarom is het tijd
voor een verandering. En om eerlijk te zijn
heeft corona ons de ogen geopend, deze
periode heeft ons laten zien hoe goed
opening op afspraak werkt. Wij waren er
heel tevreden mee en veel klanten ook.
Daarom hebben wij besloten om vanaf 1
januari de winkel alleen nog op afspraak te
openen. Wij hebben dan alle tijd en aandacht
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voor uw wensen en u kunt zich in alle rust
oriënteren op de mogelijkheden.
Voor de rest verandert er niet zoveel. Wij
blijven het vertrouwde adres voor verkoop,
reparaties, bezorgen en installeren van de
geleverde goederen.
U kunt uw bezoek plannen door te bellen met
0516-481892 of te appen naar 06-55506665.
Wij wensen jullie al vast een gelukkig en
gezond 2022.
Antoon en Veronica van de Wolfshaar
Merkebuorren 46
9241GG Wijnjewoude.

Zonnebloem zoekt dringend bestuursleden!
Ook in Opsterland-Oost (Ureterp, Bakkeveen,
Wijnjewoude, Siegerswoude en Frieschepalen) is
de Zonnebloem actief.
Al vele jaren zijn we van betekenis geweest in de
dorpen doordat we regelmatig diverse gezellige
activiteiten organiseren voor mensen met een
fysieke beperking. Onze vrijwilligers zorgen er ook
voor dat er huisbezoek mogelijk is. Eind 2021
hebben we het 35-jarig bestaan van de afdeling
gevierd, samen met onze deelnemers en
vrijwilligers.
Noodkreet!
Om dit mooie Zonnebloemwerk te laten
voortbestaan, zoeken we enthousiaste
mensen, die vooral áchter de schermen bezig
willen zijn.
•
Vind je het leuk om vrijwilligers in hun kracht
te zetten?
•
Misschien ben je goed in de administratie op
orde houden?
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•

•

•

Regel je graag van alles?
Misschien coördineer je liever
de huisbezoeken?
Of ben jij diegene die graag
de grote lijnen uitzet en de
vergaderingen voorzit?
En ben je af en toe of
regelmatig beschikbaar?

We bespreken graag wat jouw
wensen en mogelijkheden zijn. Zodat we samen
meer mogelijk maken voor onze deelnemers!
Want zonder een actief bestuur kan er geen
Zonnebloem zijn! En dat zouden we ook graag voor
de toekomst willen behouden.
Meer informatie en/of aanmelden kan via e-mail:
mirjam.vansonsbeek@zonnebloem.nl
Kijk ook eens op zonnebloem.nl/ureterp-e-o

Voetbalvereniging Bakkeveen
Opgericht juni 1929
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester + PR
Bestuurslid accomodatiebeheer
Bestuurslid
Wedstrijdsecretaris senioren

Klasien Douwsma
Evert Fokkema
Henri v/d Belt
Willem v/d Leeuw
Vacant
Evert Fokkema

06 30342476
06-27308165
06-51920696
06-22073318

klasiendouwsma@hotmail.com
vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl
v.v.bakkeveen@ziggo.nl
w.vanderleeuw@vnn.nl

06-27308165

vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl

Voorzitter/ wedstrijdsecr. Jeugd
Secretariaat / PR

Jeugdcommissie
Evert Fokkema
06-27308165
Hester Slofstra
06-21926707

vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl
vvjeugdbakkeveen@ziggo.nl

Wedstrijd consul: J. van der Meulen 0516-541736

Oliebollen actie
Vrijdag 31 december 2021 was de traditionele
afsluitende driedaagse oliebollenactie van de
voetbalvereniging Bakkeveen weer een feit. Het
was weer een geslaagde oliebollenactie.
Het bestuur van de voetbalvereniging Bakkeveen
wil iedereen bedanken, die dit jaar weer onze
oliebollen hebben gekocht.
Alle bedrijven die de voetbalvereniging hierbij
ondersteunen door sponsoring van producten zijn
we hiervoor uiterst dankbaar.
•
VHC ActiFood, Oosterwolde > www.actifood.nl
Ondersteunende materialen en goederen
•
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Oliehoorn, Zwaag (Hoorn) > www.oliehoorn.nl
Levering van de bakolie

•

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

•

Poiesz Bakkeveen >poiesz-supermarkten.nl
Voor de standplaats op het voorterrein.

•

Evenementenservice Blaauw, Appelscha
> www.evenementenserviceblaauw.nl
Ter beschikking stellen van de verkoopwagen

Alle medewerkers bedankt voor uw inzet en
ondersteuning.

Bestuur van V.V. Bakkeveen wenst een ieder een
gezond en sportief 2022 toe

Doarpstún nieuws
januari 2022
De eerste vorst hebben wij alweer gehad met op
sommige plaatsen schaatsplezier. Gelukkig hadden
wij allemaal de bladeren tussen de planten laten
liggen en dat was een mooie winterbescherming.
Ook kunt je straks de takken van de kerstboom
gebruiken om kwetsbare planten te beschermen.
Ook in deze periode is de Doarpstún nog actief op
2 plaatsen in Bakkeveen en voor dat je het weet
sta je weer lekker te klussen in jouw tuin.

Maaibeleid gemeente
In de Slûswachter van december hebben wij een
oproep gedaan om jullie wensen wat betreft het
maaien kenbaar te maken. Tot op heden is er nog
maar 1 reactie binnen gekomen en dat lijkt ons wel
wat weinig. Maar wanhoop niet, er is nog een
mogelijkheid om jullie opmerkingen in testuren,
maar doe dat wel snel. Stuur een kort mailtje naar
doarpstunbakkefean@gmail.com met de locatie
waar het om gaat en een motivatie waarom er op
die plaats een ander maaibeleid zou moeten
komen.
Graag zien wij jullie reactie graag voor 20 januari
2022 in de mail. Het is in ieder geval een mooie
gelegenheid om dit tijdens een
nieuwjaarsbijeenkomst van de buurt te bespreken.

Snoeien
Ook deze periode verzorgen wij weer een workshop
snoeien en wel op 29 januari 2022.
Aan bod komen het snoeien van fruitbomen en
bessenstruiken. Ook is er aandacht voor het
snoeien van sierheesters. Er is een maximum van 6
deelnemers per dagdeel.
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Bij voldoende belangstelling is 5 februari de
reservedatum.
Plaats: Volkstuinen De Twakamp
Aanvang: 9.15 tot 12.00 uur
Kosten: Geen. Wel eigen snoeigereedschap
meennemen.

Tuintips voor januari
Heb je een of meer grote bomen in jouw tuin? Dan
ben je daar ook verantwoordelijk voor.
Boomeigenaren hebben een zorgplicht. Valt een
boom om of vallen er takken uit een boom die
schade (of letsel) veroorzaken, dan is de eigenaar
daar verantwoordelijk voor en kan hij of zij
aansprakelijk worden gesteld.
Verwijder opschot (wilde scheuten die uit de grond
komen) rond de stammen van vruchtbomen
Voorkom dat er een heel takkenbos ontstaat. Pak
de scheuten stevig beet en draai ze los. Als je het
zo doet, komt het opschot niet meer terug. Snoei
je ze weg, dan lopen de takstompjes weer uit en
worden het alleen maar meer scheuten.

Bij bonte, groenblijvende planten vallen enkele
volgroen bebladerde takken nu extra op.
Haal zulke afwijkende takken weg. Eigenlijk zijn de
bonte bladeren de afwijkelingen. De volgroene
bladeren hebben de oorspronkelijke (natuurlijke)
uitvoering van de soort en die gaan op den duur
overheersen als je ze niet weghaalt.

Strooi nu kalk
Kalkbemesting aanbrengen t.b.v.
grondverbetering.
In januari kun je prima bemesten met
thomasslakkenmeel of groenkalk, het zijn beide
meststoffen die de grond verbeteren. Dit is GEEN
landbouwkalk. De ouderwetse landbouwkalk is een
dolomieten kalk en moet op zijn laatst in oktober
gegeven worden, om er in het voorjaar wat aan te
hebben. De effectieve werking van de
landbouwkalk is 4 tot 5 maanden. De effectieve
werking van de DCM Groenkalk is 6 weken. De
meest ideale tijd om te strooien is half januari.
DCM Groen-Kalk® - Kalkbemesting - 2 kilogram
(Gazonkalk 20 m2).
Thomasslakkenmeel is een zeer ouderwetse
meststof die voor de consument bijna niet te koop
is. Het is een fosfaat houdende kalk die in principe
hetzelfde doet als de DCM groenkalk. De DCM
Groenkalk bestaat het grootste gedeelte uit
Zeewierkalk met daaraan toegevoegd Magnesium,
zodat er 15% magnesium in zit wat de groenkleur
van het blad bevordert.

Wat doet kalk nou eigenlijk?
•
•
•
•
•
•
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Zorgt voor een sterkere celwand;
Bindt de bodemzuren (pH);
Zorgt voor het losmaken van de
voedingsstoffen uit de grond;
Biedt hulp bij de stikstofbinding door bacteriën;
Verhoogt de algemene biologische activiteit;
Geeft een structuurverbetering aan
kleigronden.

Plant ook een boom
Geen tuin zonder boom! Ook voor kleine tuinen zijn
er genoeg mogelijkheden en één goed geplaatste
solitaire boom kan enorm veel doen.
Bomen hebben door hun vele verschijningsvormen
ieder een heel eigen effect op een tuin. Het is de
kunst om die bomen te kiezen waarmee het
gewenste effect in de tuin kan worden bereikt.
Bomen met een vrije (hoog)stam houden een
ruimte enigszins open omdat men nog onder de
boom door kan kijken maar wanneer men de
ruimte juist wil vullen dan is een beveerde of
betakte boom een prachtig object.
Wanneer de beschikbare ruimte beperkt is kunnen
zuilvormige bomen toch voor het nodige groen
zorgen. Ook in vorm geschoren bomen of leibomen
zijn ideaal voor kleinere tuinen. Als scherm
gesnoeide bomen of leibomen kunnen eveneens
privacy creëren of een lelijke muur camoufleren.
Daarin zijn talloze mogelijkheden die veel verder
gaan dan de bekende leilinde. Er zijn ook leivormen
en schermen van kastanjebomen, perenbomen,
beuken, amberbomen en nog vele andere.
Voor meer informatie over bomen kijk dan op:
www.vdberk.nl/oplossingen/bomen-voorkleine-tuinen/
Rest ons nog om jullie allen een mooi groen en
gezond 2022 te wensen en wie weet treffen wij
elkaar weer bij een van de activiteiten van de
Doarpstún.
Al met al zijn het weer mooie initiatieven om
Bakkeveen nog meer kleur en biodiversiteit te
geven. Voor tuinvragen en opmerkingen over het
groen in uw straat kunt u mailen naar
doarpstunbakkefean@gmail.com
Wij wensen jullie een fijne jaarwisseling en een
heel mooi tuinjaar 2022
De Doarpstún commissie

Afgelasting Jaarvergadering CPB
Doordat er nu weer een uitbraak van het
coronavirus is, en we tot 14 januari niet weten of
er dan versoepelingen komen, hebben wij daarom
besloten om onze Jaarvergadering op dinsdag 25
januari niet door te laten gaan.

We vinden het erg jammer, maar het is beter dat
wij even afwachten hoe het virus zich verder zal
ontwikkelen.
Het blijft voorlopig een onzekere en spannende
tijd.
Het bestuur
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Muziek bij de Buren
in Bakkeveen
In de vorige 2 Slûswachters kondigde ik het
muziekfeest ‘Muziek bij de Buren’ aan dat op
zondagmiddag 13 februari in Bakkeveen zal
plaatsvinden, vanaf 13.00 uur.
Corona dienende uiteraard.
Het concept is simpel: artiesten treden gratis op in
huiskamers, die door anderen beschikbaar worden
gesteld.
In de intieme setting van een huiskamer kom je bij
je buren over de vloer. De huiskamer dient meteen
als podium voor een artiest.
De muzikanten spelen drie sets van dertig minuten,
gratis. Tussendoor kunnen de bezoekers van het
festival na een set dus van de ene huiskamer naar
de andere huiskamer hoppen.
De optredens zijn gratis te bezoeken en vanaf
15.30 uur is er een gezellige gezamenlijke
afsluiting in De Brink bestemd voor Muzikanten en
gastadressen en bezoekers.

Wie treden op en wat zijn de locaties?
1. Foarwurkerwei 5: Billed Out.
Een rock/bluesband met kleine uitstapjes naar
country en aanverwanten.
2. Merskekamp 5: De Tweeling.
Inspiratie vinden ze zowel in de klassieke
muziek als in het wat modernere repertoire.
3. Kleasterkamp 4: Best Genoch.
Het tweetal zal popliedjes ten gehore brengen
van Nederlandse – Friese - Groningse en
Engelse bodem
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4. Blauhus 21: Sa no en dan Jazz Orkest.
Een gelegenheidsformatie die vroege New
Orleans Jazz ten gehore zal brengen.
5. Alde Drintse Wei 18: Par Chance.
Zij zullen Franse chansons spelen met lichte
pianomuziek, zoals nummers van Patrick Bruël.
Ziet er goed uit, vind je niet!
We hopen jou ook te zien op dit swingende
huiskamer muziekfeest, dat financieel ondersteund
wordt door:
•
St. Vlooienmarkt en
•
Dorpsbudget Bakkeveen.
Hartelijk dank daarvoor.
Begin februari wordt in Bakkeveen nog een folder
verspreid met alle benodigde informatie.

Tot ziens bij ‘Muziek bij de Buren’ !
Namens commissie ‘Muziek bij de Buren’,
Sybrand Bosma
Contact: 0516-541770 / 06-10699091
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Gewoon Duizendblad
Latijnse naam: Achillea millefolium
Voor dit kruid zijn vele oude namen bekend. In
Nederland bijvoorbeeld Hondekervel, Weversblad,
Nesebloede of Timmermanskruid. Mmm, dat zegt
wel wat over de toepassingen van het kruid… In
Duitsland wordt het ook Blutstillkraut en
Jungfraukraut genoemd. Het zal dus wel wat met
bloed of bloedstelpen te maken kunnen hebben.
Mijn eerste kennismaking met duizendblad is mij
altijd bijgebleven.
Ik kwam van school teruggefietst als zesjarige en
zag leuke bloemen staan langs de kant van de
sloot. Ik legde mijn fietsje neer en zou ze plukken.
Maar wat een taaie stengels waren dat! Ik moest al
mijn kracht inzetten om de stelen los te trekken.
Het lukte om er een paar te veroveren maar de
plant gaf zich niet gewonnen. De volgende steel
waar ik aan trok kwam volledig uit de grond en de
bovenkant schoot met volle vaart recht mijn
neusgat in. Enfin, toen had ik een bloedneus die
behoorlijk pijn deed. Mama kreeg die dag geen
boeketje. Ik had het even gehad met duizendblad.
Duizendblad dankt deze naam aan de heel fijn
vertakte blaadjes. Als veertjes glanzen de bladeren
je in het voorjaar tegemoet. De bloemen vind ik
altijd wat grof. De crème-witte, soms roze
verkleurde bloemetjes zitten in een soort
bloemscherm (niet een echte) bovenaan de stijve
taaie stengels.
De plant kan goed woekeren door het vormen van
wortelstokken. Vaak vind je hem op braakliggende
grond, bermen en als onkruid in de tuin. Het is een
plant die heel lang bloeit, van de voorzomer tot
diep in de herfst.
Niet een schoonheid maar wel waardevol. In
vroeger tijden gebruikt om boze geesten en kwade
machten op afstand te houden en om wonden te
reinigen en het bloeden van wonden te stelpen.
Maar ook om te voorspellen wie je echtgenoot zou
worden. Tja, hadden we maar niet al die kennis
van vroeger verloren laten gaan…

Uit modern wetenschappelijk onderzoek blijkt dat
duizendblad een goede werking heeft op maag- en
darmstelsel en galwegen. Het is een bitter kruid
dat de spijsvertering bevordert, kramp kan
opheffen en de slijmvliezen beschermt. Het kruid
werkt ook op de regulering van de menstruatie en
helpt bij pijnlijke menstruatie. Het kruid bevordert
een goede bloedsomloop in de aderen en helpt
tegen de vorming van bloedstolseltjes en
ontsteking van de aderen. Het is dus een
bloedsomloopreiniger. Waarschijnlijk heeft het ook
een goede werking op de luchtwegen en de
urinewegen maar dat is ervaringswijsheid en nog
niet wetenschappelijk bewezen.

Uitwendig gebruik om wonden te desinfecteren en
bloeden te stelpen is wel een bewezen werking.
Leuk, dit wist ik nog niet maar op het
Hunnebedcentrum wisten ze dat wèl. Bij een
bloedneus kan je wat gekneusde blaadjes in je
neus stoppen. Iets voorzichtiger dan ik vroeger
deed natuurlijk. Duizendblad moet voorzichtig en in
kleine hoeveelheden worden gebruikt. Het kan
zeker niet zomaar samen met medicijnen worden
toegepast.
Tineke Bruinsma
Iris, Praktijk voor Natuurgeneeskunde en
Journeytherapie

In het nieuwe jaar ook praktijk in Haulerwijk
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“Ús Krystbeam is sa
moai…..”
Dit was hét favoriete liedje van de peuters! En wat
wás hij mooi, onze kerstboom. Elke ochtend weer,
werd hij opnieuw versierd door de peuters,
prachtig!

Graag zien we de peuters weer verschijnen vanaf
10 januari en hopen we op wat sneeuwpret, zodat
het volgende thema; “de Winter” goed uit de verf
kan komen.

De Peutergroep de Dúnkrûmels wenst jullie een
ontzettend fijn, liefdevol en gezond 2022 toe!

Je eigen gemaakte knutsels in de boom hangen,
touwtjes die niet open wilde, vervelende hangertjes
die tóch favoriet bleken te zijn omdat ze zo mooi
waren; motorisch een geweldige activiteit.
Ook hebben we kerstkaarten gemaakt met
knikkerverven. Laat hierbij knikkers door de verf
rollen en je krijgt de leukste creaties én goed voor
de oog-hand coördinatie. Hiervan hebben we
kaarten gemaakt, één voor thuis én voor alle
mensen in het Ankerplak. We hebben zélf voor
postbode gespeeld, waarbij meneer W. nét thuis
kwam. Super dat de kinderen dan later zeggen;
“die man vond dat wél leuk hè?”. Daar doen we het
voor, een genot voor groot én klein!
En dan is het weer tijd voor het opruimen van de
kerstboom op school en gaan we verder genieten
van de kerstboom thuis met al zijn gezelligheid er
om heen. Vakantie!
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Elke ochtend komen zowel de motorische,
cognitieve als de sociale aspecten aan bod,
verweven in (samen)spel en vooral plezier! Want
plezier staat voorop bij onze peuter.
Samen met Puk en zijn Friese vriendje Tomke gaan
we het nieuwe jaar in!
Heeft u ook een peuter die van spel en plezier
houdt? Schroom dan niet en meldt u aan.
Vanaf 2 jaar is uw peuter van harte welkom!
Openingstijden; maandag-, dinsdag-, woensdag-,
en donderdagochtend van 8.15 uur tot 12.15 uur.
Adres peutergroep; Mjûmsterwei 8, Bakkeveen.
Aanmelden kan via:
www.kinderopvangesther.nl
Info: kinderopovangester@outlook.com
Groetjes juf Griet Koopmans
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Speel-o-theek “de Speelbak”

GRATIS

Stichting

Speel-o-theek “De Speelbak”.

Voorzitter: Femke Veenstra
Secretaris: Yvette Roffel

Penningmeester: Ingrid Arends
Lid: Tasja Dijkstra

Openingstijden van 15.15 t/m 17.15 uur

De geverfde kasten zijn opnieuw ingedeeld.
Kinderen die meekomen, met een ouder, mogen ook spelen (als de corona
maatregelen het toelaten) met het te lenen speelgoed tijdens de openingstijden.
Op de volgende eerste woensdagen van de maand:
5 Jan. 2022
2 Maart 2022
4 Mei 2022
2 Febr 2022
6 April 2022
1 Juni 2022
Mjûmster Wei 16B, 9243 SK Bakkeveen (ingang Dúnhoeke)

6 Juli 2022

Inl. Yvette Roffel Tel: 0624226354, mail:penningmeesterSOT@gmail.com

FB: speel-o-theek “de speelbak”
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Natoer Nijs
December 2021
Zowaar een kort wintertje, zelfs een eerste
“ijsdag”.
Enkele dagen voor de kou-inval trokken veel
ganzen en kieviten richting zuidwest, alsof zij de
kou voelden aankomen. Dat is eigenlijk niet alsof,
maar een feit. Deze weerbodes doen het zeker niet
slechter als ons aller Piet… De verwachte aankomst
van meer noordelijke vogels, zoals Pestvogel, meer
lijsterachtigen en eenden, liet wat te wensen over.
Misschien voelen ze toch aan dat het maar een
korte periode zou zijn.

•

Paddenstoelen hebben door de vorst vrijwel het
loodje gelegd, maar: enkele soorten floreren dan
weer, zoals de diverse trilzwammen en
houtzwammen. De winterhoutzwam is zo’n
voorbeeld. Verder loont het om houtopstanden en
liggende bomen te bekijken. Ook voor mossen en
korstmosliefhebbers is dit een prima periode. U
ziet het: Elk wat wils in elke periode.

Ganzenpoel, hoek BiskopsreedNijefeansterwei. Deze soort is een zeldzame
gast in ons land. Jonge vogels zijn licht
geel/bruin met een nog lichtere stuit (goed in
de vlucht te zien). Meestal zie je in ons land
ook jonge vogels. Volwassen vogels zijn
prachtig roze, met zwarte vleugels, staart en
kop. Het is een broedvogel in Zuid-Oost Europa
en Rusland.
Meerdere meldingen van Klapekster. Er lijken
deze periode twee in onze omgeving te
overwinteren. Duurswouderheide en
Bakkeveensterduinen/Allardsoog. Mooie foto’s
werden mij gestuurd door Afke Okkema, die er
eentje zag achter de zandvlakte in de Duinen.

Waarnemingen
•

Tijdens een vogeltelling op 22 december zag ik
op en nabij een maisstoppelakker aan het
Bovenveld (Donkerbroek) een grote groep
Kramsvogels en Koperwieken met
honderden Spreeuwen. Eindelijk meer
Kramsvogels. Het bleef tot nu toe
mondjesmaat dit najaar. Mogelijk blijven de
vogels steeds meer in noordelijk gebieden
“hangen”. Ja wat zou je ook wegtrekken als er
thuis nog genoeg voedsel te vinden is.

Klapekster
•
•

Op 7 december vloog een Zeearend over de
Duurswouderheide (melding Martin Manson).
Enkele meldingen van Blauwe Kiekendief op
en om de Duurswouderheide. Zeker twee
vogels (man en vrouw). Het prachtige
grijsblauwe mannetje is een lust voor het oog…

Kramsvogel
•
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Een Roze Spreeuw (juveniel) vloog mee met
een groep van plm. 30 Spreeuwen langs de
Biskopsreed op 29 november. Siep Luinenburg
kon hem later nog terugvinden tegenover de

Blauwe Kiekendief

Paddenstoelen
Ik meldde hiervoor al waarnemingen van
trilzwammen. Hierbij heb ik foto’s van drie soorten
bijgevoegd, De Klontjestrilzwam (grijs), de
Zwarte Trilzwam en de Gele Trilzwam. Let er
eens op. Ze komen alle drie voor in onze
omgeving.
Op een dikke tak op de Merskenheide vond ik de
Winterhoutzwam. Deze groeit op dood hout. De
onderzijde van de hoed is buisvormig, een goed
kenmerk (spiegeltje).

Gele Trimzwam

Winterhoutzwam

Rest mij nog iedere lezer een gelukkig en
gezond 2022 te wensen

Zwarte Trilzwam

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.

Klontjestrilzwam
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Terugblik 2021
Vreemd jaar, ook voor de Natuerferiening (NFB).
Corona stuurt veel in de war! Soms vergaderden
we digitaal, en veel van onze gebruikelijke
activiteiten waren niet mogelijk. Geen excursies,
geen lezingen, geen cursussen. Voor de leden
hebben we op deze manier weinig kunnen
betekenen helaas. In het najaar hebben we
gelukkig nog net een jaarvergadering kunnen
houden. Michel Krol, van It Fryske Gea, heeft ons
toen enthousiast verteld over het beheer van de
Bakkeveenster Duinen en de schaapskudde van Ko
Maring.
Wel heeft NFB zich op andere manieren ingezet
voor natuur en landschap, zoals dat verwacht
mocht worden!
Er zijn eendenkorven in de vaart geplaatst. De
eenden hebben er dit jaar nog geen gebruik van
gemaakt, maar dat kan nog komen. Er is een
ransuilen nestmand geplaatst in het bos nabij de
Alde Drintse Wei.
Natuureducatie op school is lange tijd niet
doorgegaan, maar deze herfst is Jouke Bouius toch
weer met een groep het bos in geweest. De
kinderen hebben enthousiast van alles gezocht en
gevonden van wat er zoals leeft onder het gevallen
blad in het bos!
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De fotowedstrijd
‘Monumentale bomen
in en rond Bakkeveen’
die Dirry Rietveld hier
zorgvuldig heeft
georganiseerd, heeft
fraaie plaatjes
opgeleverd. Ze zijn te
bewonderen op onze
site, klik op QR code.
NFB en overheid
De belangrijkste beheerder van natuur en
landschap is natuurlijk de overheid.
Zo heeft de Friese Milieufederatie (FMF) (mede
namens ons) bij de provincie gepleit voor betere
bescherming van het Friese landschap en bezwaar
gemaakt tegen mogelijke groei van veehouderijen.
Dan zou er toch meer stikstof uitstoot en meer
overbemesting kunnen komen. Ook heeft de FMF
(met ons) bezwaar gemaakt tegen bouwen in het
Natuur Netwerk Nederland.
Dal van het Koningsdiep: samen met Geaflecht
hebben we de Gebiedscommissie, die de plannen
ontwikkelt, gevraagd meer uit te gaan van het

landschap bij de ruimtelijke planvorming. Dat zou
het integratiekader kunnen vormen voor alle
nieuwe ontwikkelingen (o.a. waterbeheer,
landbouw, natuurontwikkeling).
Beeldkwaliteitsplan Opsterland: we hebben de
gemeente gecomplimenteerd met dit plan. Er is
veel overgenomen van wat wij in vooroverleg met
ambtenaren naar voren hebben kunnen brengen.
Mooi dat het plan het ecologisch belang van het
openbaar groen meer voorop stelt. Het resultaat is
al hier en daar te zien.
Uitbreiding van het aantal bomen is in elk geval
hard nodig, de gemeente streeft naar 1% extra
bomen per jaar. We hebben gevraagd om vooral
langs bestaande wegen en paden bomen bij te
planten. Dat geeft meer winst voor het landschap
dan hele kavels met bomen.
Bermbeheer. Insectenrijke bermen zijn ook tegen
de eikenprocessierups nodig! Dus moet je daar
kruidenrijke, natuurlijke begroeiing hebben, die
niet aldoor wordt kaalgeschoren. Dat geeft ook
veel meer biodiversiteit. Alle bermen bij elkaar
zouden een groot natuurgebied kunnen vormen.
We hebben daarom wederom gevraagd niet meer
door te gaan met het kaalklepelen van bermen
(dan dood je daar alle leven voor langere tijd).
Eenmaal per jaar maaien op veel plekken is al
beter dan wat er voorheen gebeurde, maar … echt
ecologisch beheer vraagt flexibiliteit en
deskundigheid!
NFB en Natuurorganisaties It Fryske Gea,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
Er is veel gebeurd in de natuurgebieden. De
Duurswouder Heide is voor een deel ‘publieks-luw’
gemaakt nabij de Leidijk aan de ZW-zijde. In het
broedseizoen is het daar niet meer toegankelijk
voor publiek.
Achter de Stripe zijn poelen uitgegraven en
vergroot, het kwelwater wordt daar nu
vastgehouden en onder het verplaatste voetpad
door geleid. De maatregelen hebben gezorgd voor
veel verstoring ter plekke maar er is ook goede
hoop op natuurherstel op termijn: verrijking van
de biotoop (vochtiger bodem, schoon kwelwater,
poelen met helling erlangs, jong nieuw loofbos).
In de Bakkeveenster heide is ook groot werk
verricht. Veel grond is afgeschraapt t.b.v. meer
zandverstuivingen en verdere ontwikkeling van
jonge heide in plaats van gras.
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NFB en de boeren bij de buren
Twee bestuursleden hebben een excursie van
‘Noardlike Fryske Wâlden’ (voorheen: ‘Lânsdouwe’)
meegemaakt. Het is een vereniging met 800 leden,
waarvan 600 boeren. Ze zijn allemaal bezig met
het behoud van het coulisselandschap van de
Wouden. Gerrit Tuinstra van Fries
Landschapsbeheer gaf toelichting over onderhoud
van dykswallen, boomwallen, elzenwalletjes etc.
Hij liet prachtige voorbeelden van goed onderhoud
zien op het terrein van een jonge boer bij
Surhuisterveen. Wat een betrokkenheid, en wat
een voldoening sprak er uit het verhaal van de
boer! Hij werkt er met vreugde op zijn land dat
productief is èn bijdraagt aan verrijking landschap
en natuur. Het was schitterend om te zien. Heel
inspirerend; zo kan het ook!
Laten we hoop putten uit deze initiatieven.
De Natuerferiening wenst u allen een 2022 waarin
de natuur ook rond ons dorp verder wordt verrijkt.
Claartje Slofstra

Wilt u lid worden van de
Natuerferiening?
Dat kan! Meld u aan via:
www.natuur-bakkeveen.nl

Vrouwen van Nu
Wij wensen iedereen een gezond en creatief
2022.
Hopelijk kunnen we elkaar weer snel ontmoeten,
om samen te fröbelen, kletsen of zomaar samen te
zijn.
Het is voor veel mensen erg moeilijk, ze krijgen
weinig bezoek en missen daardoor zoveel. Vooral
voor al deze mensen die dit moeten missen, laten
we naar elkaar om blijven kijken.
Met een kaartje, telefoontje of een bezoekje.
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Iedereen heel erg veel sterkte en laten we positief
het nieuwe jaar in gaan.
Zo gaan we het allemaal zeker voor elkaar krijgen,
en komen we hier weer bovenop.
Namens het bestuur en leden van Vrouwen van Nu
Bakkeveen.
Truus Witteveen

Sociaal Cultureel Werk
Zaalruimte Wil je als individu, groepering,
vereniging etc. een bijeenkomst houden en heeft
deze een sociaal/educatief karakter dan kan SCWDúnhoeke deze activiteiten faciliteren. Voorop staat
dat ons doel gehandhaafd blijft. Ook het
bevorderen van vrijwilligersactiviteiten en
gespreksgroepen is een onderdeel van onze

doelstelling.
De zaal is voor deze
activiteiten €7,50 per dagdeel beschikbaar.
Informatie en reserveren: bel Jan van Dalen 0651175883 of e-mail: janvd@bakkeveen.nl

25 jaar Dúnhoeke
25 jaar geleden werd Dúnhoeke geopend, tegelijk
met Dundelle dat als dorpshuis/multifunctioneel
centrum zou gaan functioneren. Dúnhoeke, links
van Dundelle, werd en wordt gehuurd door het
Sociaal Cultureel werk. Vele bewoners van
Bakkeveen hebben hier cursussen gelopen of
interessante lezingen bijgewoond.
Dúnhoeke werd en wordt gerund door vrijwilligers.
De inrichting was tot vorige week dezelfde als 25
jaar geleden. Sinds vorige week is er geschilderd,
is het plafond en de verlichting vervangen,
volgende week komt er een nieuwe vloer in en
daarna bekijken we wat we met de gordijnen en
het meubilair doen. Het is de bedoeling dat
Dúnhoeke voor alle “educatieve” activiteiten een
plezierige en functionele plek wordt. Zie verslag
van “renovatie”.
Het SCW wordt voor een heel klein deel
gesubsidieerd door de gemeente. Daarvan kunnen
we de schoonmaak betalen en activiteiten ook
financieel ondersteunen. Ook in de coronatijd wordt
de ruimte, binnen de beperkende maatregelen,
goed gebruikt. Vergaderingen die normaal in de
huiskamer plaatsvonden, werden naar Dúnhoeke
verplaatst. Voor een klein bedragje is Dúnhoeke te
huur.
Door Corona zijn er nauwelijks activiteiten. Toch
nog even een update:
Natuurwandelen
iedere dinsdagmorgen om 9.30u mag niet
doorgaan. Mensen kunnen natuurlijk wel zelf gaan
wandelen en velen doen dat. Zo gauw het
natuurwandelen weer wordt hervat, volgt een
mededeling op de website.
Filmhuis
Gelukkig hebben we 11 december nog een filmhuis
kunnen houden. De indrukwekkende Zweedse film
Troubled Water, werd met een beperkt
bezoekersaantal rond de kerstboom bekeken. We
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waren blij dat dit nog mogelijk was. De lockdown
die vlak erna werd aangekondigd heeft nu alles
weer even stil gelegd.
Bloeizone Bakkeveen
Het zit ons niet mee. Fittesten zijn afgelast en ook
de fittest van 22 januari gaat niet door. In
maart stond al een datum gepland (19 maart) en
daaromheen worden nu nog meer testen gepland
om aan de grote vraag te voldoen. Zo gauw
bekend is wanneer de testen kunnen worden
gehouden, vindt u de data op de website
bakkeveen.nl. Deelnemers aan de fittest van 22
januari krijgen
persoonlijk een mail.
In dit nummer vindt
u ook tips om de
spieren en
gewrichten soepel te
houden.
Inloop ochtend en
maaltijd? Samen
met een aantal
mensen zijn we
bezig de
mogelijkheid te onderzoeken om een drempelloze
inloop te organiseren voor iedereen die daar
behoefte aan heeft.
Het moet een plek worden waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en mogelijk ook met elkaar
kunnen eten. Deze activiteit zou uitstekend passen
in de doelstelling van de bloeizone: verbinding
zoeken en samenwerken en het leefklimaat van
Bakkeveen bevorderen. Er zijn genoeg mensen en
organisaties die mee willen werken.
Het komt er nu op aan concreet te worden, bijv.
plek, tijdstip en vorm bepalen en met elkaar de
handen uit de mouwen te steken. Wordt vervolgd!
Emy Hoogenboom
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Renovatie Dúnhoeke
Al jaren speelde het: Dúnhoeke verouderde, was
wat ongezellig, de vloer was “vies” (altijd
schoon, maar met putjes en oneffenheden).
Kortom er moest eens wat gebeuren. Al een jaar
lang deden we oproepen om ideeën voor de
herinrichting van Dúnhoeke en eigenlijk leverde
dat alleen maar meer opmerkingen op.
Plotseling hoorden we dat Costa en Roel wel
eens wilden kijken wat er nodig en mogelijk
was. Er kwam een heel plan met tekening en
verfkleuren en ja, we zijn er in gestapt!
We hebben eerst een vloer uitgekozen: PVC,
bestand tegen van alles want er zijn zeer
gevarieerde activiteiten in Dúnhoeke. Voordat de
vloer erin zou komen, moest er geverfd. Een
oproep in de Slúswachter leverde enkele
vrijwillige klussers op.
Omdat de vloer begin januari komt, moeten de
kasten leeg en de losse kasten eruit. In de loop
van de afgelopen 25e jaar is er wel wat
verzameld, met name voor de knutselclub. Er
werd een deadline gesteld en zuchtend en
puffend hebben drie vrouwen, Sita, Mary en
Truus de inhoud van de kasten geselecteerd.
Onwaarschijnlijk wat er allemaal lag aan
materialen die nog zeer bruikbaar waren. Er
heeft een selectie plaatsgevonden door (ex-)
gebruikers en de rest is meegegaan naar De
Scheperij waar ook de scholen nog bruikbaar
materiaal zullen gaan uitzoeken. Zo wordt het
overgrote deel van het materiaal weer nuttig
besteed.
Tafels en stoelen verhuisden tijdelijk naar de
naast gelegen ruimte van Dundelle en de beiden
zalen waren leeg. Geert maakte een bestellijst
voor het schilderen en verf werd gekocht bij de
Verfboer in Jubbega. We startten de week voor
kerst in de hoop de klus in een week te klaren.
In het begin leek het zo snel te gaan, maar die
ene week bleek toch te kort. Gelukkig was er
ook nog de vrije week tussen kerst en de
jaarwisseling.
Jan had Joop gepolst over het plafond en Joop
zou Joop niet zijn als hij niet aanbiedt “even“
een plafonnetje te leggen. Fantastisch, maar ook
dat moest gebeuren voor of tijdens de
verfwerkzaamheden. Maandag voor kerst
werden de eerst voorbereidingen gestart:
Sybrand en Jos toonden zich echte schilders en
dat betekende twee dagen schoonmaken en
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schuren. Veel van het geel gaat verdwijnen en
de gekozen kleuren zijn wit, zwart en groen.
De kastenwand is de grootste klus: schuren,
grondverf en daarna twee verflagen om een
mooi resultaat te krijgen en Sybrand is niet
gauw tevreden! Uiteindelijk was de kastenwand
dinsdag 27 december klaar. Jos had zich over de
bovenmuren ontfermd. De steiger van Joop kon
gebruikt en Jos schilderde stug door om de grote
oppervlakten van een mooie laag te voorzien.
Intussen stond Joop zo nu en dan op de steiger
midden in Dúnhoeke en pakte tegelijk de
verlichting mee: mooie dimbare, energiezuinige
ledlampen met meer licht dan voorheen! Een
enorme klus met een prachtig resultaat. Bij wit
en zwart moet ook wel wat kleur en Costa zette
de eerste groene streken. Een spannend
moment maar we vonden het allemaal mooi.
Annemarie plakte de plinten af en begon met
zwart schilderen.
Tussendoor tijd voor gezellig koffie/theedrinken
en een leuke babbel waardoor vrijwilligerswerk
ook veel plezier oplevert. Vrijdag voor kerst
werd duidelijk dat we ook de week tussen kerst
en oud en nieuw nog wel wat te doen hadden.
Maandag de kasten, deuren en plinten. Zelfs Jan
had de schilderkwast in zijn handen (ik denk
voor de eerste keer in zijn leven) en vond het
nog leuk ook. Dinsdag de groene wanden en de
deuren.
Vandaag is het woensdag 28 december en aan
het eind van de dag is het bijna klaar. We
krijgen oliebollen van de voetbal aangeboden
“om te proeven”. Vrijdag nog even opruimen,
her en der wat afwerken en dan gaat op 3
januari de nieuwe vloer er in.
Dan zijn we nog niet klaar. Voorlopig houden we
het oude meubilair tot we besloten hebben wat
het moet worden. Ook de gordijnen moeten nog
vervangen. Keuken en hal laten we even zo.
Er is een grote klus geklaard. Fantastisch wat je
met een paar vrijwilligers voor elkaar krijgt.
Dank aan Sybrand en Jos die er de meeste uren
en aandacht aan gegeven hebben. Ook dank aan
Costa en Annemarie en alle anderen die een
bijdrage hebben geleverd. We zijn weer trots op
Bakkeveen die dit voor elkaar krijgt.
Jan en Emy
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GeluksBoom
Takken voor geluk!
Welke takken brengen geluk?
• slaaptak
• ontspanningstak
• sociale tak
• leefomgevingstak
• voedingstak
• beweegtak
• zingevingstak
Elke tak brengt geluk!
De takken symboliseren de 7
domeinen die van invloed zijn op
je levensgeluk; ook op donkere
regenachtige dagen. De takken
zijn van verschillende
gewichtsklasse. Voor de
stabiliteit (gezondheid) van de
boom is het echter nuttig dat
iedere tak een minimaal gewicht
heeft. Je hebt echter niet alles
over je gezondheid te zeggen
toch leveren de keuzes die jij
maakt een belangrijke bijdrage
in het ervaren veel meer geluk in
je leven. Van alle kant …

1. SLAAPTAK
Het idee dat goed (slimmer)
slapen in een bijdrage levert aan
een gelukkig leven wordt in
Bakkeveen steeds beter
opgepakt. Slapen is de meest
belangrijke tak die bijdraagt aan een betere
gezondheid. Wanneer je slaapt wordt in het
lichaam een groeihormoon afgescheiden dat je
lichaam in standhoudt, het repareert je spier- en
bot weefsel, vermindert je buikvet en de kans op
chronische ziekten.
Slaap helpt ook het instant houden van je
geheugen. Tijdens de slaap krijgen de hersenen
letterlijk een wasbeurt en worden afvalstoffen
die te maken hebben met de achteruitgang van
je hersencellen afgevoerd. Een belangrijk punt
voor het verbeteren
van je slaap is
aandacht voor je
slaaptijden.
Een aantal nuttige
slaap slimmer tips
vindt u hieronder
maar surf ook naar:
1. Pak zoveel mogelijk daglicht.
Ochtendlicht is sterker dan avondlicht. Maak
een ommetje van 20 minuten voor 9.00 uur
‘s morgens en zet je buro dichter bij het
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raam of zorg voor een daglichtlamp.
2. Houd een vast ritme aan. Jouw lichaam
voelt zich het fijnst bij vaste waak-, slaapen eettijden. Dat komt omdat je lichaam
functioneert op de biologische klok de
natuur. Dus bij donker het bed in ! (In de
winter rond 22:00 uur. Het bed uit tussen 7
en 8 ‘s ochtends). Je kunt een film die pas
om 10 uur ‘s avonds begint ook opnemen en
eerder naar bed gaan.

2. ONTSPANNINGSTAK
Het “gelukshormoon” endorfine wordt door je
hersenen aangemaakt en werkt als een
natuurlijke morfine. Het onderdrukt pijn,
ondersteunt je weerstand, verhoogt je
geluksgevoel en werk tegen angst, stress en een
down gevoel. Je kunt er dus lekker mee/ van
ontspannen.
Op deze manieren kun je jouw
gelukshormoon endorfine zélf aanmaken:
1. Chocola, vet en suikers geven ons lichaam
heel even een snelle endorfine boost, maar
duurzaam en effectief is het niet.
Daarentegen kun je beter gaan voor een
appel en een paar walnoten dat loont.

2. Sporten.
Na 12 minuten intensief bewegen ontvang je
als beloning een endorfine boost.
3. Liefde.
•
Zeg iets liefs. Het klinkt zo simpel, maar
het is zo krachtig. Zeg tegen je huisgenoot
dat hij/zij goed bezig is. Of geef mensen
op straat een compliment wanneer je
vindt dat ze er leuk uitzien. bijvoorbeeld
complimentjes aan huisgenoten en buren.
Iets liefs (en welgemeend) zeggen is
gratis, maar tegelijk onbetaalbaar.
•
Verras met wat lekkers. In onzekere tijden
biedt iets lekkers ál-tijd troost. Breng een
doos zelfgemaakte hapjes langs bij je
zusje.
•
Stuur persoonlijke post. Kaartjes (en
brieven) opsturen zijn een echte win-win.
Voor anderen zorgt je post ongetwijfeld
voor een geluksmoment (een endorfine
boost).
4. Knuffelen.
Knuffelen wordt over het algemeen gezien
als een uitleg van genegenheid. Bij te weinig
knuffels op een dag ontwikkelt een mens
allerlei problemen. Je hebt 4 knuffels
(liefdevolle aanrakingen) per dag nodig
alleen al om te overleven, nog eens het
dubbele om onszelf te onderhouden en 12(!)
om te groeien tot een sterk mens met
zelfvertrouwen en zelfwaardering. Een
handdruk, schouderklopje, een liefdevolle
aai (alle welgemeende eerlijke
lichaamsaanrakingen vallen onder het woord

36

5.

6.

7.

8.

knuffel) en
stimuleren ons
welzijn en gevoel
van geluk.
Daglicht.
Daglicht hebben we
nodig voor de
aanmaak van
vitamine D, dat
ervoor zorgt dat we
ons goed voelen.
Ook zorgt de ultraviolete straling van licht
ervoor dat je lichaam endomorfine
(gelukshormonen) aanmaakt.
Meditatie is ook zeer effectief. Door de
diepe ontspanning en juiste ademhaling
maakt je lichaam endorfine aan.
Lachen en positief denken stimuleert de
aanmaak van endorfine. Een comedyshow,
een grappige film of gewoon rondlopen met
een lach op je gezicht zijn stuk voor stuk
ingrediënten voor een gezond endorfine-peil.
Massage Huid-op-huid-aanraking is
ontzettend belangrijk voor de mens. Er
bestaat zelfs zoiets als huidhonger. Een
knuffel, maar dus ook een massage werkt
positief voor de aanmaak van de
gelukshormonen oxytocine, serotonine en
dus endorfine. Een massage is dus niet
alleen fijn voor wanneer je stijve spieren
hebt, je de pijnprikkel tijdens de massage
zorgt er ook voor dat je erna endorfine
aanmaakt! Dit geldt ook voor de naaldjes
tijdens accupunctuur-behandeling.

3. SOCIALE TAK

goedkoper. Hier volgen er twee:

De dorpstuinwerkgroep geeft buurtbewoners de
gelegenheid invloed uit te oefenen op de
openbare ruimte. Ze praten en beslissen mee
over de inrichting van hun straat, buurt of wijk,
zo ontstaat er een grotere betrokkenheid en
verantwoordelijkheidsgevoel bij de bewoners.
Door een vorm van ‘eigenaarschap’ zullen zij
eerder zorgdragen voor het onderhouden van
het groen. Door het gezamenlijk aan de slag
gaan met vergroening ontstaat er verbinding in
de wijk, wordt de saamhorigheid vergroot en de
betrokkenheid van bewoners gestimuleerd.
Mooie voorbeelden van 2021 zijn de Tsjerkewal
en de Merskenkamp.

1. Zet je cv-ketel op 60
graden, dan bespaar je veel gas. Standaard
staat de CV op 80 graden, dat kost meer
energie en zorgt ervoor dat het huis snel, en
daarmee vaak net te veel, opwarmt. Met 60
graden gaat het gelijkmatiger.
2. Schuursponsjes. De plastic schuursponsjes
uit de supermarkt laten stukjes plastic los
die lastig uit het afvalwater gezuiverd
kunnen worden en dus in zee terecht
komen. Gebruik dus liever alternatieven van
natuurlijk materiaal, bv van de loofah plant
(ook wel Luffa genoemd)

4. LEEFOMGEVINGSTAK
De energie coöperatie heeft in 2021 mooie
stappen gezet op weg naar een duurzamer
Bakkeveen. Goed om dat te volgen en daar bij
betrokken te zijn.
Voor Kerst kreeg ik de Stressloos Duurzaam
2022 scheurkalender van een vriend kado. Een
heel mooi cadeau. Mocht je nog iets speciaals
zoeken dan is dit zeker een aanrader. De
kalender staat vol met tips om een jaar lang aan
de slag te kunnen gaan om duurzamer te leven.
Samen maken we het verschil. Ook in
Bakkeveen.
De tips op de kalender laten zien dat bezig gaan
met duurzaamheid niet lastig is of duur, maar
juist inspirerend, vaak makkelijk en zelfs vaak

5. VOEDINGSTAK
We zitten deze winter meer thuis op de bank.
(H)eerlijk eten bijeenkomsten met veel
dorpsgenoten schuiven een periode op, ook de
gezellige Nieuwjaarsbijeenkomsten met
buurtgenoten gaan we dit jaar niet mee maken.
Nu is het een feit dat we in de winter meer
behoefte hebben aan calorierijke voeding en
lijken vette of suikerrijke snacks heerlijk
bevredigend als we thuis op de bank zitten Maar
helaas zorgen te veel snelle koolhydraten op de
lange termijn juist voor vermoeidheid en een
somber gevoel.
Neem liever langzame koolhydraten als
groenten, volkorenbrood, zilvervliesrijst en
havermoutpap waardoor je langer verzadigd
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bent. Als je voldoende voedingsstoffen
binnenkrijgt, heb je minder behoefte om te
snacken en te snaaien. Hieronder volgt de top 5
van gezondste wintergroenten:
1. Boerenkool,
2. Spruitjes,
3. Wortels,
4. Bieten,
5. Koolraap.
Een middagdip? De klassieke biologische
energiedip zit rond 3-4 uur in de middag.
Probeer dan juist iets gezonds te eten waardoor
je bloedsuikerspiegel op pijl blijft. In plaats van
snacks te kiezen die een korte energiepiek
geven met een uitgeblust gevoel tot gevolg. Dus
geen chocoladereep om 4 uur, maar
bijvoorbeeld een appel met een paar walnoten.
Saai? Uiteraard. Maar beschouw het als een
manier om goed voor jezelf te zorgen. Juist die
gezonde maaltijden en tussendoortjes helpen je
om meer plezier te hebben overdag. Het is
cadeau aan jezelf. Een geluksmoment.

38

6. BEWEEGTAK
Zie volgende pagina “sport
of beweeg elke dag”.
7. ZINGEVINGSTAK
Weet je je blij van
wordt. Kijk in deze tijd naar wat jou energie
geeft. Maak een lijst met 25 dingen waar je blij
van wordt en die je ook in deze wintertijd zou
kunnen doen. Van het lezen van een goed boek,
een bordspelletje doen met het gezin, oliebollen
bakken voor een familie die thuis zit met corona
tot een ommetje in de ochtendlucht. Als je weet
wat jou gelukkig maakt is het eenvoudiger om
het ook daadwerkelijk in te plannen. Bovendien
hoef je maar een blik op de lijst te werpen om te
checken of je genoeg ruimte maakt in je leven
voor die dingen waar je écht gelukkiger van
wordt.
Team Bloeizone

Sport of beweeg elke dag
In deze thuisweken worden we niet bij
sportbijeenkomsten verwacht (uitzonderingen
daargelaten) en komt het op onze eigen
creativiteit en motivatie aan om ons lichaam
soepel te houden wat belangrijk is voor onze
weerstand tegen ziekten en ongemakken zoals
een winterdip. Met bewegen maak je endorfines
(gelukshormonen) aan waardoor je humeur
verbetert.
Daarnaast ben je even met je lijf bezig, in plaats
met alleen maar met je hoofd. Daardoor voel je
je meer ontspannen en gelukkiger…..

Omdat we niet meer 6-8 uur per
dag op zoek hoeven naar eten,
bewegen we over het algemeen veel minder dan
vroeger. Terwijl bewegen juist zorgt voor
spieraanmaak en spierbehoud. Een gezonde
verhouding tussen spier- en vetmassa is
onmisbaar voor een gezonde hormoonbalans.
We zullen dus een manier moeten vinden om
onze dagelijkse portie beweging te realiseren.
Bij te veel vet ten opzicht van spieren zit er niets
anders op dan de spiermassa flink te vergroten,
dus trainen en je voeding aanpassen. Hoe zou
het zijn om onderstaande oefeningen in uw
dagelijkse programma op te nemen?

Stretchoefeningen voor het hele lichaam
Met de volgende oefeningen activeer je al je spieren, zodat je
enigszins opgewarmd aan het echte stretchen begint.
1. Ga rechtop staan, de schouders ontspannen, de knieën licht
gebogen en de voeten iets uitelkaar.
2. Sla je handen in elkaar en strek je armen boven je hoofd.
Maak je zo lang als je kunt.
3. Schud je na 10 tellen even los en doe de oefening nog een
keer.
1. Ga rechtop staan, met je rechterhand in je zij en je voeten iets
uitelkaar.
2. Strek je linkerarm over je hoofd heen naar rechts en laat je
bovenlichaam meebuigen.
3. Rek na 10 tellen de rechterkant van je lichaam.

Schouders
1. Pak met je linkerhand je rechterpols vast.
2. Trek je rechterarm opzij en houd deze 20 tellen vast. Blijf goed rechtop staan
3. Herhaal de oefening met de andere schouder

Taille en onderrug
1. Ga in kleermakerszit zitten, met je linkerbeen vooraan en je linkerhand op de grond naast
je heup.
2. Strek je rechterhand naar het plafond, buig je linkerarm en strek je
rechterarm over je hoofd naar links.
3. Houd dit 30 tellen vast en haal vervolgens diep adem.
4. Breng je borst naar je linkerknie en leg je rechterhand voor je op de
vloer.
5. Blijf 30 tellen zo zitten, terwijl je rustig doorgaat met ademen.
6. Haal weer diep adem en leg je handen voor je op de grond met je
gezicht naar de vloer gericht.
7. Houd dit 30 tellen vast en herhaal dan de oefening naar de andere
kant, met je rechterbeen vooraan.

Benen en bovenlichaam
1. Ga rechtop zitten, met je rechterbeen gestrekt naar voren en de
linkerzool tegen de binnenkant van je rechterdij of knie.
2. Haal diep adem, strek je handen eerst naar het plafond en dan
naar je rechtervoet.
3. Adem langzaam uit en kom na 30 tellen weer overeind.
4. Leg je rechterhand over je linkerknie en zet je linkerhand schuin achter je op de grond.
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5. Draai je hoofd naar achteren, totdat je kin over je linkerschouder wijst en houd dit 10 tellen vast.
6. Draai langzaam terug, leg je linkerhand op je rechterknie en je rechterhand op de grond en houd je
hoofd 10 tellen boven je rechterschouder.
7. Doe de oefeningen nog een keer, maar houd nu het linkerbeen gestrekt en de rechterzool tegen de
linkerdij.

Boven- onderbenen en heupen
1. Neem de starthouding van een hardloper aan; zet je linkerbeen
ongeveer een meter voor je rechterbeen en buig door je knieën.
Houd je knie boven je enkel, je handen aan de vloer en je hoofd
rechtop.
2. Steek je rechterbeen zover mogelijk naar achteren en houd dit 10
tellen vast.
3. Zet je rechterknie op de grond, breng je heupen naar achteren en strek het linkerbeen langzaam uit.
4. Breng je gezicht naar het linkerbeen en houd dit 10 tellen vast.
5. Herhaal de oefeningen met het rechterbeen naar voren.

Bovenbenen
1. Pak de voet van je linkerbeen vast en trek deze naar je linkerbil. Houd je
rug zo recht mogelijk.
2. Blijf 10 tellen staan en herhaal de oefeningen met het andere been.
1. Zet je voeten ver uitelkaar en buig door je rechterbeen terwijl je je
linkerbeen strekt.
2. Houd je bekken recht en je voeten parallel en blijf zo 10 tellen staan.
3. Herhaal de oefening met een gebogen linkerbeen.

Onderbenen
1. Zet je linkervoet recht achter je rechtervoet.
2. Houd je linkerbeen gestrekt, met de hiel tegen de grond en buig lichtelijk
door je rechterbeen.
3. Blijf zo 20 tellen staan en wissel dan van been.
1. Ga rechtop staan en zet je linkervoet over de rechter zodat je benen
elkaar kruisen. Leg je handen op je rug.
2. Buig zover mogelijk voorover, terwijl je je rug en benen recht probeert te
houden.
3. Blijf zo 15 tellen staan en dan weer rustig terug. Herhaal de oefening met
je rechterbeen vooraan.

Enkels
1. Ga rechtop staan. Til je rechterbeen op en buig je linkerbeen een beetje.
2. Probeer in deze positie 20 tellen je evenwicht te bewaren en wissel dan van been.
Adem rustig door.
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Heb je geen zin of tijd om een echte sport te beoefenen, maar
wil je je wel fit, sterk en slank voelen, dan zijn de volgende
oefeningen een prima oplossing.
Oefen je fit en slank
Basisregels
1. Vergeet niet een goede warming-up te doen, zodat je spieren al warm gedraaid zijn.
2. Herhaal elke oefening ongeveer 15 keer. Als je pas begint moet je langzaam opbouwen en kun je
elke dag iets langer doorgaan.
3. Oefen regelmatig.
4. Adem bij elke spierinspanning krachtig uit door je mond. Wanneer je ontspant, adem je diep in door
je neus.
5. Doe elke oefening langzaam en geconcentreerd, en probeer je bewust te zijn van het veranderde
spiergevoel dan krijg je het beste resultaat.
6. Wil je gewichtjes gebruiken om de oefeningen wat zwaarder te maken, kies dan voor handhalters van
1 à 3 kilo. Mannen kunnen halters van 3 à 5 kilo gebruiken.

Sterke armen
1. Ga een flinke stap van een muur af staan en met je
voeten plat op de muur, iets boven schouderhoogte.
2. Raak met je neus de muur aan door je armen te buigen
en duw jezelf weer terug. Probeer je lichaam zo recht
mogelijk te houden. Herhaal dit 10 keer.
1. Ga op de grond zitten, met je knieën opgetrokken, je
voeten plat op de vloer en je handen achter op de grond.
2. Houd je rug recht en buig en strek je armen 10 keer.

Mooie borsten
1. Sla je handen in elkaar en houd ze voor je borst. Breng je ellebogen naar boven op
schouderhoogte.
2. Duw je handen krachtig tegen elkaar alsof je iets plat wilt drukken.
3. Herhaal dit 15 keer terwijl je diep in- en uitademt.
1. Ga goed rechtop zitten en buig je armen in een hoek met je handpalmen naar
boven.
2. Strek je armen omhoog terwijl je je schouders naar beneden drukt. Doe alsof je het
plafond omhoog wilt duwen. Houd dit 2 tellen vast en buig je armen weer terug in
een hoek.

Strakke buik (rechte buikspieren)
1. Ga op de grond liggen met je benen opgetrokken en je voeten plat op
de vloer. Leg je handen in je nek.
2. Kom met je schouders een klein stukje omhoog, maar laat je onderrug
op de grond liggen en blijf naar het plafond kijken. Houd dit 2 tellen
vast en ga dan weer liggen.

Strakke buik (schuine buikspieren)
1. Ga met opgetrokken benen en je voeten op de vloer op de grond
liggen. Laat je knieën naar links vallen, zodat je linkerbeen
helemaal op de grond ligt.
2. Breng je handen naar je oren en laat je ellebogen naar boven
wijzen.
3. Kom 15 keer een klein stukje van de vloer. Zorg ervoor dat je onderrug op de grond blijft door je
bekken te kantelen.
4. Wissel daarna van kant.
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Slanke benen
1. Ga op je zij liggen met je heupen naar voren. Houd het onderste been
gebogen en het bovenste gestrekt. De ene arm plaats je als steun voor je
op de grond en op de andere laat je je hoofd rusten. Als het goed is
vormen het boven-lichaam en het bovenbeen een lijn.
2. Til het bovenbeen zo’n 15 cm omhoog en dan weer rustig omlaag. Probeer
je taille van de grond te houden.
3. Doe dit 10 keer en wissel dan van been.
1. Ga op je rug liggen met je benen gestrekt naar boven. Houd je armen langs
je lichaam en je handen plat op de grond. Probeer je onderrug en je billen
goed tegen de grond te drukken.
2. Spreid je benen zover mogelijk, zonder dat het pijn doet en sluit ze weer
langzaam.
(Deze oefening is vrij zwaar voor je rug- en buikspieren. Als het pijnlijk is, kun je het
beter niet doen)

Stevige billen
1. Ga voorover liggen en steun met je onderarmen en je knieën op de
grond. Houd je ellebogen recht onder je schouder.
2. Strek je rechterbeen naar achteren, trek je tenen naar je toe en houd
je rug recht.
3. Til je gestrekte rechterbeen omhoog tot het een horizontale lijn vormt
met je rug. Let erop dat je je been niet te hoog optilt.
4. Breng je been weer omlaag, tik met je tenen de grond aan en til je
been weer omhoog.
5. Wissel na 15 keer van been.
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Muziekpodium Bakkeveen
in samenwerking met Dúndelle
Beste muziekvrienden,
Het is lang geleden dat jullie iets van ons hebben
gehoord. Corona en nog wat andere
beslommeringen gooiden roet in ons muzikale
eten.
Van Rutte mocht het niet meer en bij De Slotplaats
kon het niet meer.
Begin 2020 viel de programmering in duigen
vanwege de beperkingen die ons werden opgelegd
door het COVID-virus. Een poging om na de zomer
weer te starten werd snel in de kiem gesmoord.
Inmiddels was duidelijk dat De Slotplaats van
beheerder ging wisselen en dat het niet mogelijk
was om onze concerten daar nog langer te
organiseren.
Zoals jullie weten zijn wij ras optimisten en gingen
we er altijd vanuit dat Corona-beperkingen tijdelijk
zouden zijn. Dus moesten we op zoek naar een
fijne plek om onze concertreeks in zonniger
(COVID-arme) tijden voort te zetten. Na het
onderzoeken van meerdere opties hebben we
besloten om verder te gaan bij Dúndelle in
Bakkeveen.

Een mooie nieuwe locatie!
Natuurlijk zijn wij ook eerst overmand door
nostalgische gevoelens. Bij De Slotplaats begon
Muziekpodium Bakkeveen en we hebben daar meer
dan 10 jaar geweldige concerten meegemaakt. De
Slotplaats was sfeervol en had uitstraling. We zijn
ervan overtuigd dat we in Dúndelle een waardige
opvolger hebben gevonden. Het is weliswaar geen
oud pand met klassieke uitstraling maar er komt
ook wat voor terug.
Zeer ruime parkeergelegenheid vlak voor de deur.
Een bar met een wat ruimer aanbod van drankjes
en hapjes. Betere stoelen en meer ruimte. Kortom:
een fijne plek om vóór het concert, in de pauze én
na afloop te zitten en te genieten.
We gaan weer starten
Nu de locatie geregeld is zijn we weer begonnen
met het benaderen van artiesten. We vertrouwen
erop dat we begin 2022 weer voldoende
mogelijkheden hebben om een mooi nieuw
programma te starten.
Inmiddels hebben we de eerste drie optredens
vastgelegd:
•
Op zondag 27 maart trappen we af met de
geweldige Martin Joseph. Hij was al eerder in
Bakkeveen voor een gedenkwaardig optreden
en we zijn vereerd dat hij de aftrap van de
reeks gaat doen in de nieuwe setting
•
Op vrijdag 6 mei ontvangen we bluesgigant
Guy Davis – grote man in de Verenigde Staten
én Grammy nominee
•
Na de zomer, op zaterdag 1 oktober, staat
weer een oude bekende op het programma –
niemand minder dan de ruwe-bolster-blankepit Malcom Holcombe
Wij zijn als kinderen zo blij dat we weer iets
kunnen organiseren. We kijken uit naar
memorabele avonden, met mooie concerten en
fijne ontmoetingen met mede muziekliefhebbers.
Alvast reserveren? Dat kan!
Voor alle concerten geldt dat je al kunt reserveren
via www.muziekpodiumbakkeveen.nl
We wensen jullie allemaal een goede start van een
gezond en gelukkig 2022 en we hopen jullie op 27
maart eindelijk weer te mogen begroeten.
Programma Muziekpodium Bakkeveen 2022
27 maart
Martyn Joseph
6 mei
Guy Davis
1 oktober
Malcolm Holcombe
Het team van MUZIEKPODIUM BAKKEVEEN wenst
je veel luisterplezier bij de concerten.
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Veranderend transport
Ik moest in deze weken veel terugdenken aan de
ontdekkingen, die ik 2013 had gedaan over de
geschiedenis van Bakkeveen. Het was het jaar
waarin Plaatselijk Belang Bakkeveen zijn 125-jarig
bestaan vierde. Die ontdekkingen hadden
betrekking op het algemeen belang, op de
totstandkoming van voorzieningen die voor de hele
Bakkeveenster gemeenschap van belang waren. En
ik heb moeten nadenken over de vraag of
glasvezel tot die voorzieningen van algemeen
belang gerekend kan of moet worden.
De instandhouding van de Bakkeveenster Vaart
voor het transport van turf, landbouwproducten,
bouwmaterialen en andere goederen was voor
Plaatselijk Belang Bakkeveen zo’n collectief belang,
waarvoor ze in de eerste 50 jaar van haar bestaan
streed. De vaart dreigde door verdroging en door
verlaging het grondwaterpeil die belangrijke
transportfunctie te verliezen na de ontginningen. In
de crisisjaren (1935) werd nog een laatste poging
gedaan om de vaardiepte terug te brengen naar
ongeveer twee meter. Dat gebeurde in de vorm
van een werkelozenproject. Na de oorlog werd het
idee dat de vaart zijn transportfunctie kon
behouden opgegeven.
Vanaf ongeveer 1900 werd de aanleg en
onderhoud van besintelde fiets- en voetpaden en
bruggen het thema waarop Plaatselijk Belang zich
ging profileren. De fiets werd een belangrijk middel
om contacten met mensen in de omgeving te
onderhouden. Plaatselijk Belang organiseerde de
aanschaf en toedeling van sintels als
verhardingsmateriaal over de verschillende wijken
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en regelde de inzet van vrijwilligers.
Als snel werd duidelijk dat nieuwe
transportmiddelen als auto’s en de mechanisatie
van de landbouw de verharding van de zandwegen
noodzakelijk maakten. In de jaren van
wederopbouw direct na de Tweede Wereldoorlog
resulteerde dat in de aanleg van verharde wegen
en straten: als eersten de Mjûmsterwei, de
Weverswal, de Houtwal, het Mandefjild.
In de dertiger jaren besprak Plaatselijk Belang de
aanleg van een elektriciteitsnet voor de woningen
in het dorp. In 1946 werden de namen en adressen
van serieuze belangstellenden in het buitengebied
verzameld. Maar in het Mandefjild werden die
aansluitingen pas in 1961 in het kader van de
ruilverkaveling gerealiseerd. En zo ging het ook
met straatverlichting, met riolering, met
waterleiding, met de aanleg van een aardgasnet,
met gezondheidsvoorzieningen als de komst van
een huisarts of een veearts, met
verkeersveiligheidsvoorzieningen. Altijd was er een
samenspel tussen overheid, bewoners,
verenigingen of organisaties die het dorp
vertegenwoordigen, en aanbieders. Ook de
oprichting van de Dorpscoöperatie Duurzaam
Bakkeveen, die nu de bouw van een collectief
zonnedak op het bedrijf van Veenstra gaat
realiseren past nog in dat patroon.
Met de aankondiging van Delta, dat een nieuw
glasvezelnet wil realiseren in Bakkeveen, gaat het
anders. Ineens is er één commerciële partij - Delta
- die alle inwoners van Bakkeveen bestookt met

folders en aankondigingen dat ze graag een
glasvezelkabelnet in Bakkeveen wil aanleggen, als
zich tenminste voldoende bewoners zich melden
voor aansluiting en daarbij een abonnement bij een
internetaanbieder sluiten. Delta biedt aansluiting
aan op een nieuw aan te leggen glasvezelnetwerk.
Nu al maken de meeste inwoners gebruik van het
al via een aantal tussenstappen ontwikkelde
netwerk dat voortkomt uit het ooit door de PTT
(Staatsbedrijf voor Post-, Telegraaf- en
Telefoondiensten) ontwikkelde net voor vaste
telefoonaansluitingen. Het voorziet de meeste
inwoners van Bakkeveen van telefoon-, televisieen internetdiensten. Rond de jaren negentig van de
vorige eeuw was er ook een tijdlang een lokaal
netwerk in Bakkeveen, waarmee
computereigenaren contact konden leggen met
anderen via het telefoonnet. Ook een lokaal
opgezet project.
Delta veronderstelt dat onze behoefte aan
consumptie van bits en bytes zal blijven toenemen,
en dat de bestaande voorzieningen niet lang meer
toereikend zullen zijn.
Plaatselijk Belang Bakkeveen heeft zijn positie
bepaalt ten aanzien van dit aanbod. Ze werken er
niet aan mee. Ze vinden het niet op hun weg liggen
om mensen naar een commerciële aanbieder te
verwijzen. Dat kan ook betekenen dat ze een
voorbereiding op directe toegang tot meer
informatie, op meer bits, meer bytes, een hogere
snelheid op het internet niet noodzakelijk vindt. En
dat ze ook het bieden van een keuze voor een
overstap naar andere aanbieder niet noodzakelijk
vindt. Maar iedere inwoner houdt natuurlijk de
mogelijkheid om in te tekenen op dat aanbod.
Het is een interessante keuze, zoals ook de keuze
van Delta om te proberen de belangstelling voor de
aanleg van een glasvezelkabelnetwerk via
ambassadeurs in de lokale gemeenschap te
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wekken een interessante keuze is. Beide keuzes
drukken het verlangen uit om aan te sluiten bij de
bestaande verbondenheid binnen de lokale
gemeenschap en bij het verlangen om gezamenlijk
ervaren problemen aan te pakken.
Het is ook interessant om te bedenken wat er
gebeurt als meer dan een derde van de bewoners
zich bereid verklaart om over te stappen naar
Delta. Dan hebben we voortaan tenminste twee
aanbieders, zoals we in vroeger jaren ook wel twee
of meer bakkers en twee of meer kruideniers in het
dorp hadden. Gaan die elkaar prikkelen tot nog
betere prestaties, meer waar voor je geld?
En het is ook interessant om te bedenken wat er
gebeurt als minder dan een derde van de bewoners
zich bereid verklaart om over te stappen. Dan komt
er voorlopig geen glasvezel in Bakkeveen. Zal dat
het proces versterken dat van Bakkeveen een dorp
maakt van tevreden (oude) mensen, die de
aansluiting op de digitale wereld niet zo belangrijk
vinden? En zullen mensen die behoefte hebben aan
versnelling en meer dataconsumptie het dorp gaan
mijden?
Goed om hierover eens na te denken. En om af te
wegen of je hiervoor of hiertegen gaat stemmen,
Stemmen kan door wel of niet in te tekenen op het
aanbod van Delta en een van de aangesloten
internetaanbieders.
Namens de Historische Vereniging Bakkeveen wens
ik U veel wijsheid toe en veel geluk en gezondheid
in het nieuwe jaar.
Overigens is het nummer van Ald Bakkefean
waarin al die ontwikkelingen rondom het Plaatselijk
Belang Bakkeveen beschreven zijn nog steeds te
koop bij Het TIP en bij de Historische Vereniging.
Fred Hoogenboom
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De Twa Feansters
Appie Postma
Earne yn't Easten fan Fryslân leit Waldfean (is dus
Bakkeveen). Is dat sa’n grutwûnder, sille jim sizze,
dêr lizze wol mear doarpen dochs. Ja, dat is wier,
mar der is mar ien Wâldfean, in prachtich plakje
tsjin'e grins fan Drinte en Grinslân, midden tusken
bosk, heide, dunen en greidlân.
Midden troch it doarp rint in feart mei in slûs en in
brêge oer dy feart. Oan beide kanten huzen en dêr
tusken It Hiem,in gersfjild mei ien kastanjebeam
der op. 0, ja, op'e hoeke fan dat Hiem stiet noch in
hânwizer en dy syn earmen wize nei Drachten,
Assen en Hearrenfean.
Njonken dy wizer stiet noch in bank hinne set troch
V.V.V.,doe't se sinten oer hiene (op die locatie
staan nu, anno 2022, 2 bankjes). En op dy bank
twa jonges, Wiebe en Age. Skonken langút, sa
hingje se wat op harren sit om neat te dwaan sa't
it liket, se ferfele harren.
It is eins ek te waarm om aktyf te wêzen, de sinne
brânt der op, it is waar om lui te wêzen en dus
nimme de mannen harren gemak der fan. Wiebe is
ien fan Jannes en Trees. Sy ha in winkeltsje mei
suver alles te keap, wat in minske mar brek wêze
kin. Wiebe syn heit sit faak yn't losse wurk en kapt
in soad weakhout. De takkebosken ferkeapet er
oan'e bakkers, it swierdere hout giet wol nei
boeren en de beanstokken wurde ek ferkocht.
Jannes kin hiel wat pûden prûmtabak oan sa yn'e
wike.
Hy is boppedat in fleurich man, seit tsjin Age altyd
"feint". Age mei graach oer him, want hy makket
faak grappen, no, en hokker jonge mei dêr net
graach oer?
Age syn heit fertsjinnet de kost mei fytsmeitsjen,
dat is de haadsaak. Mar dy man is syn berop
misrûn, hy hie útfiner wurde moatten, want hy
makket de frjemdste dingen.
Boppedat is er tige tûk yn radio's, hy makket en
rippereart set, koartom dy man kin alles fynt Age.
Harren memmen ha wurk genôch oan'e húshâlding
en oan'e smoarge en stikkene klean fan bygelyks
jonges, dy't wol gauris wet úthelje, wêr’t harren
broeken en sokken net earlik tsjin kinne.
Ja, dy memmen ha't net sa maklik. Sa't ik al sei,
de beide mannen hiene harren gemak der fan
nommen. Prate diene se net folle en dwaan noch
folle minder, dêr wie it waar net nei, Wiebe syn
heit Jannes soe wol sizze:" It swit rint jin by de
rêch op, man."
Mar dy rêst feroare yn skrik, doe't der in fyts oer
de brêge ratteljen kaam. Se skrokken net fan dy
fyts fansels, mar wol fan de man dy't dêr op siet en
langsum de trapers yn'e rûnte treau. Dat wie
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Op deze en de volgende 3 pagina’s
Friese tekst.
Waar gebeurde historie in
Bakkeveen van ca 85 jaar geleden.
Leuk om te lezen !

Jeugdherinneringen door
Appie Postma.
Appie Postma (zoon van fietsmaker Jan en
Trientje Postma) woonde in zijn jeugd aan de
Brink in Bakkeveen; hij is zomer 2015 helaas
overleden.
Hij heeft een aantal van zijn jeugdherinneringen
van eind jaren 30 van de vorige eeuw op
schrift gezet. Bijgaand een waar gebeurd verhaal
over kattenkwaad van 85 jaar geleden in
Bakkeveen. Wat is het verschil met heden ten
dage?
De teksten zijn door Siebren Roelsma geschikt
gemaakt voor digitale publicatie.
In het verhaal worden afwijkende namen
gebruikt. Hier de verklaring:
Wâldfean = Bakkeveen
Wiebe = Wibbe vd Ploeg
Age = Appie Postma
Oege = Oege Nijboer
De vorige publicatie van 1 van de verhalen van
Appie Postma was in de Slúswachter van januari
2016.
Hylke, Hylke slachter, in grauwe kearel, dy't al hiel
wat bargen en kij ûnder't mes han hie. Doe't se
Hylke seagen, skeaten se rjocht op'e bank, klear
om der ût te naaien.
Wêrom no ynienen wol aktyf? No, dat kaam fan it
feit, dat se Hylke in pear dagen ferlyn te fiter hân
hiene en dat wie sa raar gien, dat Hylke dat grif
noch net fergetten hie.
En dus moasten je wol op jins iepenst wêze, want
stel je foar, dat er fan syn karke sprong en ……
harren mar, nee, Hylke fytste troch. Hy seach wol
skean nei de maten en grommele wat, dat net te
ferstean wie.
It wie grif net al te freonlik bedoeld en dat koene
se harren ek wol yntinke. Hoe siet dat dan? No, dat
kaam sa. In pear dagen lyn wiene se nei it echte
fuotbalfjild west te traapjen (het veld waar nu de
Stoukamp-woningen staan). Se hiene in partijke
spile mei in man as sechtjin. Dat koe net op't
Hiem, dat wie te lyts. (’t Hiem = veldje bij
voormalig verenigingsgebouw ’t Hiem,
Foarwurkerwei 9, nu naast De Singels).
It wie der wakker om wei gien op dat fjild oan'e
Drintske Wei efter de klompmakker ut. Se hiene
bot harren bêst dien om te winnen en sa as dat wol
faker giet,it rûn op rûzje ut.
De skelwurden wiene oer en wer flein, de iene sei
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fan de oare, dat er der neat fan koe, dat er sa
gemien wie as wat, dat er krekt like goed mei in
koalraap spylje koe, dat er der mar wat yn om
trape mei de klompen en al sokke dingen mear.
Wiebe en Age wiene der mei ophâlden en setten
wer op'e brêge ta, net wittend wat te dwaan. En
doe wiene se by Hylke faar de winkel delrûn. Hylke
wie drok oan't wurk. Hy wie oan it útbonkjen en hie
in grut stik fan in ko op't blok lizzen, dêr't er mei
syn mes yn om snie. Yn't wykein moast it spul
klear lizze, want dan kamen de meeste klanten en
hy moast de bestellings ree meitsje, dy't er by't
freegjen op'e streek mei krige hie.
De jonges rûnen der foar lâns. Doe't se by
Bergsma's jonges (=huidige kruising MjûmsterWei
bij de vaart) foar 't hûs wiene bleau Wiebe stean:”
Sille wy Hylke ris te fiter ha?" Hy luts Age mei
werom nei Hylke syn doar. "Wat wolste?" frege
Age, mar hy krige gjin antwurd. Wiebe rûn nei de
winkelsdoar en dus stapte Age der efteroan. Wat
dit wer moast? De doar gyng iepen en Wiebe bleau
heal op'e drompel stean. Hylke seach op fan syn
wurk:" Soa, hearen, kin ik ek wat faar jimme
dwaan?" "Goeie, Hylke," sei Wiebe," ha jo ek
bargepoatsjes?" "Wis wol, myn jonge, sil jim mem
………. " Nee, mar as jo bargepoaten ha, dan sille ja
wol net hurd rinne kinne".
Hylke hie it daliks troch, seach mei grutte sagen
nei de dieder, smiet syn grutte mes op it blok,
waard fjoerread om'e holle, syn lippen trillen, hy
stuts de hannen omheech en raasde: "Do ferrekte
aap, kom hjir, dan sil ik dy bargepoaten oanmjitte,
do grutte smearlapl". En mei faasje kaam er efter it
blok wei en soe de "hearen" in leske leare. Mar ja,
dy wachtten dat fansels net ôf, se raamden de doar
Iepen, skeaten der troch en naaiden it, sa hurd as
se mar koene. En ûndertusken skodden se fan it
laitsjen, it skattere troch de buorren. Dat hiene se
moai dien!
Mar doe't se efterom seagen, goaiden se de
ûndereinen yn'e heechste fersnelling, want dêr
kaam Hylke efter harren, raze en tiere sa ha je net!
Hy soe dit mei harren, grutte oerkommelingen, hy
soe dat en as it mar foar de helte wier wie, wat er
harren allegearre dwaan soe, dan wiisde it mal.
Hylke rachte efter harren oan en alwiene de jonges
aardich fier fan him ôf, se hiene it dôchs neat te
rom. As hazzen skeaten se de steech yn by Fokke,
de bakker, skeaten as snoeken nei efteren, tusken
de smidderij en de bakkerij troch en rekken alhiel
efter de pûst by de bakker efterom (Fokke is Fokke
van der Velde, destijds bakker op Weverswal 3).
Fokke wie drok dwaande mei syn kedden, dy't deis
de breawein lûke moasten.
De bisten stiene yn'e stâllen en krigen foer foar
harren arbeidzjen. Fokke stits hea yn'e rippen.
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Ferheard seach er de jonges oan en sei:" Wat no,
sit de duvel jimme nei?" Hymjend en pûstend kaam
der út:"Nee, mar Hylke slachter wol en dat is
miskien wol sa slim." "Sit Hylke jimme nei? Wat ha
jim dan útfretten?" " No, neat, mar hy is
alderheislikste lilk op ús dat witte wy wol!" "No ja,"
sei Age heal gnyskjend, omdat er it ek noch wol
spannend fûn, "wy fregen him, oft er ek
bargepoatsjes hie, ha-ha-ha, en doe sei er jawol,
myn jonge." "Ja," sei Wiebe en doe seine wy, dat
er dan wol net sa hurd rinne koe. "Ja," die Age wer
in snok, "en doe waard er pûrrazendt op ús, ha-ha,
mar dêr komt er oan …….. war moatte wy sa gau
hinne, as er ús te pakken kriget, liket it net bêst."
Fokke wie gau beret, hy hie de grutste wille:
Jimme grutte smjunten, eigen skuld fansels, mar
dy dikke slachter kriget jimme net, dêr sil ik wol
foar soargje. Hjir gau, yn't rip by de kedden." En
hy pakte Wiebe by de broek en hyste him boppe de
macht yn't rip. It gyng al wat nuver, mar dat koe
no neat skele. En Age waard der yn tild. En as in
dief sa rap smiet Fokke der in pear furkfollen hea
efteroan, boppe op'e flechtelingen. "Stil lizzen
bliuwe," sei de bakker noch en die as wie der neet
te rêdden, hy furke wakker yn't hea om en smiet
noch in furkfol boppe op'e beide knapen.
En ja, dêr wie 't al sa, mei in protte gesnúf en
kabaal kaam Hylke efterom silen, sa hurd as syn
dikke lichem him drage koe. Ferwoest seach er om
him hinne mei in gesicht as fjirtjin dagen ûnwaar.
Hy grommele wakker en snaude: "Hast dy twa
kweajonges ek sjoen? Ik moat se net yn'e hannen
krije, ik fergriem harren. Hast se ek sjoen?" Fokke
die krekt as seach er Hylke no krekt: "Hea, Hylke,
man ik hie jo net fernommen, skeelt der wat oan?"
"Skeelt der wat oan, skeelt der wat oan." grauwde
Hylke. "as ik se te pakken krij sil ik harren de
broeken ris omraak skroeie litte, dy smearlappen!
"Wa wolle jo de broeken skroeie litte, seine jo?"
Age en Wiebe trillen suver by it oanharkjen fan de
driigjende taal fan Hylke. O, wat wie dy man lulk.
Koene se no mar útnaaie, want stel je foar, dat er
harren yn'e gaten krige dêr by de kedden ûnder ’t
hea, dan koene se gjin kant maar út.
"Wy moatte hjir wei” flústere Wiebe mei in benaud
piperich stimke. "hy is by steat en knyp ús fyn.
Kom mei! Mar Age grypte him by de kile:" Bist gek,
jong, dan sitte wy as mûzen yn'e falle, stil lizzen
bliuwe en de snappert ticht! "It wie krekt as hie
Hylke wat fernommen, hy die de holle skeef en
harke:" Hearde ik dêr gjin flústerjende stimmen,
Fokke?" "Jo sille de kedden heard ha, dy steane
int hurde hea om te haffeljen. Mar no wit ik noch
net, wat jo wolle. Sykje jo immen?" "Ien? Ik moat
twa ha, de jongste fan Hannes en Trees en dy
dikke aap fan'e fystmakker. Dat binne in pear
sokke grutte rakkerts, moast ris begripe… en dêr
stuts Hylke it hiele ferhaal ôf. Hy makke it noch
hast slimmer as dat it wie…… "

En no sit ik dy aakliksma’s efter de fodden, want se
ha in bêst wân bruien fertsjinne, myn hannen jokje
der oer!" No, lit jokke de beide flechtelingen ek,
mar dan fan'e senuwen, oe hearken, wat soe 't
raar wize, as er harren yn'e smizen krige. As Fokke
no mar net ……… mar nee, dat soe er dôchs net
dwaan? Alhoewol …………." Dus, dy beide rebellen
sykje jo? No't jo it sizze ja, ik ha se niis noch sjoen,
se wiene hjir suver krekt noch." Och, hearken, dêr
wie't al sa, Fokke soe harren wol ferriede en dan
ferfoelen se yn Hylke syn hurde plakskoffels, no,
dan koene se harren gebedsjes wol opsizze, dan
wie’t dien …… mar, hark, wat sei Fokke? "Ja, se
wiene hjir krekt noch, mar dy mannen hiene sa'n
haast om fuort te kommen, dy hiene it net oan tiid,
om my te fertellen, dat se jo sa te fiter hán hiene.
Wat binne it ek banditen, net? Ik ha't net oan tiid,
mar oars soe ik jo wol helpe, om se te krijen, it
moat ek net mâlder, dy jeugd fan tsjintwurdich!
"Wêr binne se hinne flein dan sil ik der efteroan."
grommele Hylke. "Ja", sei Fokke, "se woene al
fuort krûpe by de hiins yn't rip. Mar ik sei, nee,
mantsjes, wa't de straf ûntrinne wol, moat meitsje,
dat er ét´e wei komt." "Man," sei Hylke," ik hie der
wit wat foar foar oer hán, as jo se tsjinhâlden
hiene. Mar wat rjochting binne se út gien!" "Se
binne by Libbe efter de skuorre flein. Ja, dat ha'k
dúdlik sjoen, se skeaten yn'e bargehokken ûnder in
bultsje strie, dêr sille se noch wol sitte, tink." "Dan
ûntkomme se my net, raasde Hylke, "dan binne se
de bok!”
En hy soe mei in bulte bombaarje dy kant út. Mar
Fokke rôp:" Ik soe mar net sa'n lawaai meitsje,
man, se kinne jo yn'e fierte wol oankommen
hearre. Jo moatte stil der hinne slûpe en gjin
geskreau, as in mûs sa stil der hinne en dan litte jo
je mei je folle gewicht boppe op dat bultsje strie
falle en dan ha jo se! Sa moatte jo dat dwaan, net
sa raze, dan binne se sa ferdwûn." "Jo hawwe
gelyk," grommele Hylke en sette stapke foar
stapke op it bargehok fan Libbe ta …… no soe er dy
kringen krije. Fokke sei ek noch: "Ik meitsje de
doarren ticht en dan sil ik jo helpe, gean mar fêst
foar my op, ik kom der oan, want dit wol ik
meimeitsje, dy twa oerkommelingen in pak op'e
donder fan jo, Hylke slachter. Dat sil harren lang
by bliuwe. Foarsichtich no mar, ik kom
dalik."……….. Fersinden se harren no, dêr boppe
yn't rip, of gniisde Fokke derre?
Hylke sette slûpendewei by Libbe efterom. Krekt as
lake Fokke no heal lûd op. "As de bliksem dêr wei,
Hylke is by Libbe efterom nei de bargehokken, dêr
sil er jimme wol fine, as de wjerljocht nei hûs en
dalik net wer' by Hylke yn'e buert komme, tink der
om, hy fergriemt jimme. Ja, oanmeitsje, ik moat
nei Hylke ta, ik wol jimme ek mei fange." En
laitsjendeawei rûn Fokke efter Hylke oan, dy't as in
Yndiaan nei de bulte strie yn'e bargehokken ta
slûpte.
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Fokke helle him yn en sei: "Elk in kant om, as se jo
ûntkomme, kin ik se noch te pakken nimme en tink
derom, en mei in sprong der boppe op, dan kin't
hast net misse." "Sa, is dat," fûtere Hylke, mar hy
krige suver nocht oan't kerwei, want hy sleepte
hast mei syn dikke liif oer de grûn, krekt in kat,
dy't efter in mosk oan sit.
De jonges wiene fansels rap fan boppe kaam en as
earste skeat Age troch de steech nei foaren, mar
Wiebe rôp: "Wachtsje efkes, ik wol sjen, hoe't it
giet. Moast Hylke dêr ris hinne krûpen sjen, jong,
kom hjir ris, in moai gesicht!" Age kaam werom en
kipe om 't hoekje nei de wûndere tafrielen, dy't
harren by Libbe syn hokkeboel ôfspile. Se hearden
Fokke noch sizzen:" Tink der om, hen, der boppe
op, dan ûntkomme se je net." "Dy ûntkomme my
net wer, dizze kâns lit ik my net ûntnimme”. Dat
wie Hylke syn lûd. De man moast ris witte, hoe't er
foar de kroade riden waard.
Noch in pear stappen, dan wie er der. Je koenen
sjen, dat er de spieren spande, hy stie suver op
hannen en fuotten, as de kat, klear foar de sprong,
foarsichtich klaude'r oer’t stek fan ‘t bargehok, die
noch in pear stappen …..en wûps, dêr batste Hylke
mei syn folle gewicht boppe op it strie. Dat
stouwde alle kanten út en midden yn lei Hylke. Hy
raamde om him hinne, die oeral in greep, raasde:
"No hak jim, dit sil jim komme te spiten." Mar doe
kaam er ta de ûntdekking, dat er allinne mar strie
yn'e hannen hie en gjin jonges.
Fokke lei rûngear fan't laitsjen tsjin'e skutten, it
wie ek in kostlik gesicht, dy dikke slachter heal
fertiesd yn't strie, slaan en skoppe as in gek en gjin
jonges. Der davere in grauwe flok oer Libbe syn
hiem en ûnder de strieslingers, in fûgelskrik allyk,
riisde Hylke oerein en seach ferwyldere om him
hinne. Mei grutte holle eagen seach er Fokke oan,
dy´t noch slop fan't laitsjen oer it stek hong, de
triennen rûnen him by de wangen dal. Noch in
ûnkristlik wurd waaide oer it hiem: "Wat stiesto dar
te laitsjen, of hast my foar de gek, miskien?"
"Wolnee, man," sei Fokke, nim my net kwea, mar it
is ek sa'n mâl petret, jo lykje wol in strieman, in
krystbeam sûnder beltsjes." En hy skattere dat it
wat die.
"Ik snap it net," sei er," ik ha dúdlik sjoen, dat se
der yn skeaten, soe'k my dan sa fersjoen ha, ik
mei wol om in bril mei dûbele glêzen. Se binne der
grif útnaaid, doe't jo by my efter hûs brullen
kamen, se sille wol tocht ha, hoe rapper fuort, hoe
better. Ik snap der wier neat mear fan, no hie-ik
my der sa op fergappe, dat dy beide knapen ris
ôfstraft wurde soene en no binne se der yntiid
dôchs noch tusken út pike." "Mar mei al dy
grappen en dat domme gegniis fan jo, rin ik se
noch mis, hoe kin dit no, Wêr sitte dy omkoallen?"
"Jap, wist ik dat mar, dan soe'k it jo grif sizze," sei
Fokke," dit is my hast raar genôch…… mar it wie

wol sa'n moai gesicht, hen, jo dêr midden yn dy
bulte strie, jo liken wol in kammoufleare soldaat."
" Ja, mar dizze soldaat skeat de roas nuver mis,"
grommele Hylke noch en ek hy koe it gnyskjen net
litte," wat binne wy ek sels dom oan'e gong, dy
smoarge Wiebe en dy dikke Age binne fansels al
lang thús, dy hawwe de slach net ôfwachte en ik
kin se eins ek gjin ûngelyk jaan. Ach, wat bemaal
ik eins ek." "Ei, ja, man, wy binne ek jong west,
wat sizze jo". “Ei ja, ju, mar as ik se niis te pakken
krige hie, dan hiene se strips hân, dat wik ik jo,
mar it is sa ek mar better." En der kaam in glimke
op Hylke syn gesicht, dat fjoerread en beswit
boppe de kraach fan syn wite jas stie. "
Mar, oeh, blikstiender, as ik se te pakken krige
hie," sei er en seach nei syn grauwe knûsten.
Dat lêste hiene de maten net ôfwachte, doe't Hylke
syn sjongstikjes oer't lân saaiden, hiene se de
sokken der yn set, se wiene de brêge oersketten, it
Hiem troch, by Age en dy efterom, om'e
wurkplaats hinne, dwers troch de tún, troch de
sleat, en efter skoalle (is tegenover de huidige
Poiesz) wiene se hymjend delfallen. Dat hiene se
der libben ôfrêdt.
Mar wat koe sa'n man as Hylke Slachter him dôchs
opwine om neat, nee, sis no sels, wat wie't no eins
ek noch west, in moaie grap dôchs? Ei, man, mei
grutte minsken wie't altyd te rêden ommers, koene
gjin goeie grap ferneare, se waarden dalik lilk,
suver om neat! Sa leine dêr by te kommen fan'e
alteraasje, op'e jiskebak efter skoalle.
As se wer oan dat idioate gesicht tochten fan
Hylke, dy't plat op't liif yn'e striebulte skeat, dan
laken se harren bêst wer. It wie ek sa'n bryk
plaatsje! Mar ynienen klonk it:" Wiebe, ite, as't net
daliks komste, giest foarby:" En fuort der
efteroan:" Age, thús komme, wy moatte ite, daliks
komme: "Doe wisten se hoe let it wie. Net, die se
der no sa gek op wiene om nei hûs. Nee, want je
koene noait witte, wat se thús wisten, mar se hiene
suver de honger yn'e hals. Se glûpten troch de
sleat yn'e tún fan Age, Wiebe sette oer de groppe
nei hûs en Age rûn it túnpaad del nei foaren.
"Komst jûn noch te boartsjen by de bank op't
Hiem?" frege Wiebe. "Ik wit net, of't ik wol mei,
mar dan kom ik wol, hoi." Age sette troch de lege
efterdoar yn'e hûs en kaam yn'e keuken, dêr’t se al
oan'e tafel sieten: "Wêr komst sa let wei, wat ha
jim wer útfretten?" Neat mem,wy ha moai boarte,
Wiebe en ik……. "Dat sil't wol. No, mar gau ite, it is
al let genôch." Age foel mei smaak op it brochje
yn, sjonge, hy hie dôchs wol honger. En al gau hie
er it twadde plakje te pakken. Hy hie krekt in hap
hân en soe op'e twadde ta ………doe klonk der in
stimme by de efterdoar.
Dat lûd … dat soe er út tûzend wer kinne, dy
stimme lûd en grau …… dat wie Hylke Slachter, dat
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koe net misse… "Follek…… " It smakke dôchs net sa
bêst en …..stil en benaud siet Age te wachtsjen
op'e dingen, dy't komme soene ……………
Syn suster gyng nei de doar, Hylke sei wat, mar
dat koene se net ferstean. Syn suster sei sawat fan
"Tankewol" en kaam der wer yn mei in grutte
kladde, dy't se by mem op'e tafel lei: "Fan Hylke
Slachter foar Age, om't er it mei hurdrinnen fan
him wûn hie, sei Hylke." Mem seach yn it pak. "No,
wat moat dit? Bargepoaten hie´k tocht en ek
bêste, hoe sit dat Age?" Dat wie in toer om dat út
te lizzen:" No, ja, …. eh …… wy…… eh….. wy ha
mei Hylke hurdrûn, ja, en....eh….. wa't earst by
Libbe yn'e striebulte siet, hie't wûn en wy ha't
helle, wy wiene der earst." En soe Hylke dêrom
bargepoatsjes brocht ha? "Dy man is net wiis, wa
hurdrint no tsjin sokke jonges en jout dan
bargepoatsjes as er it ferliest?
Dy man is net wiis …… mar ik kin se likegoed wol
brûke." "Mar hoe siet dat dan krekt?" frege heit,
"lis my dat ris út." Oei, dér wie't al sa, no wie't
oppassen, hoe moast er him hjir útrêde? "No, wy
wiene te fuotbaljen west en doe krigen wy spul en
doe binne Wiebe en ik dér wei gien der kaam in
kop troch de doar, Wiebe:"Giest mei te boartsjen,
Age?" "As je't oer de duvel ha, traapje jo him op'e
sturt, kom der yn, myn jonge, wat witsto fan dy
bargepoatsjes?" Dat wie heit.
Wiebe stapte de keuken yn en gong tsjin't houten
sket stean, hy koe it laitsjen net litte: "Wy ha Hylke
te fiter hân," sei er, "doe't wy fan't fuotbalfjild
werom kamen. Ja, it wie eins myn skuld, hear,
want ik frege Hylke of´t er bargepoatsjes hie.
No, en doe't er sei fan jawol, doe sei ik, dat er dan
wol net hurd rinne kinne soe. En doe kaam er ús
nei, sa lilk as in seage fansels. En doe binne wy by
Libbe yn't strie dûkt en dêr koe er ús net fine.
Fokke hat ús noch holpen om fuort te kommen. No,
dat wie't."
"Wat binne jim ek smearlappen. Mar Hylke hat it
sportyf besjoen, hy sil wol tocht ha, ik krij dy apen
wol wer. Dêrom brocht er bargepoatsjes. “Och
hearken, ha jim dy ek krige? Hy kaam by ús ek by
de doar mei in dikke bargepoat."
Age fûn, dat it sa wol ta koe:" Mei'k noch efkes te
boartsjen, mem?" "Hast it eins net fertsjinne, mar
toe dan mar. Tink der om, datst op't Hiem bliuwst,
hen?" It rûn wûndere bést, of fûnen de beide
pommeranten, wylst se de doar útsetten, dat hie
wol slimmer beteare kinnen.
By de jonges op't Hiem, diene se harren ferhaal ek
yn folle wurden en wiene grutsk, dat foaral de
gruttere jonges der sa'n wille om hiene Ja, se
doarsten hiel wat oan.
Appie Postma, ca 1938
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Een Minibieb in de tuin
De minibieb staat er nu al weer ruim een half jaar
en het is gewoon leuk een minibieb voor de deur te
hebben. Er zijn vaste klanten die even de auto
neerzetten en kijken of er wat is; wandelaars
waarvan de vrouwen vaak even blijven hangen bij
het kastje en fietsers die hun pakketje komen
afleveren.
Soms maak ik een babbeltje als ik in de tuin bezig
ben, maar meestal gebeurt het ruilen en lenen
anoniem. Wel is duidelijk dat mensen het prachtig
vinden dat er in Bakkeveen minibiebs staan. Dat
krijg ik in ieder geval te horen van passanten.
Wat “loopt” en wat blijft lang in de kast?
Detectives zijn heel snel weg, maar worden niet
vaak weer teruggebracht. Hopelijk komen ze in een
andere minibieb terecht. Kijk nog eens in de

boekenkast of er nog detectives staan die u toch
niet meer leest: een andere geniet er weer van.
Literatuur doet het goed, die boeken komen ook
vaak weer terug. Streekromans hebben wisselend
succes. Ook kinderboeken lopen niet ook omdat
het vaak oude boeken zijn. Oude boeken blijven in
de kast staan en moet ik uiteindelijk in de
papierbak gooien of naar de kringloop brengen.
Ook zelf halen we wel eens iets te lezen uit de
minibieb. Dat voelt als een kadootje.
Het zou mooi zijn als er ook minibiebs voor
kinderen komen in Bakkeveen, in leuke kleuren en
op kind hoogte.
Emy, Weverswal 13

Natuurmonumenten zoek vrijwillige boswachter voor Slotplaats
We zijn voor bovenstaande op zoek naar vrijwilligers die onze bezoekers welkom heten op landgoed De
Slotplaats, die mee willen denken en helpen bij de organisatie van evenementen en activiteiten, en
waardering voor het gebied weten om te zetten in lidmaatschappen. Ben jij het visitekaartje van
Natuurmonumenten en heb je hart voor mensen en voor de natuur? Meld je dan nu aan! e dan nu aan!
We verwachten dat je:
•
bezoekers in ons gebied van harte welkom heet
•
een ieder een bijzondere dag in ons gebied laat beleven
•
actief leden werft voor Natuurmonumenten
•
positief bijdraagt aan het imago van Natuurmonumenten
•
mee helpt tijdens evenementen en activiteiten op het landgoed
•
zelfstandig kunt werken binnen de gegeven richtlijnen
•
sociaal vaardig bent en je goed kan inleven in je gesprekspartner
•
representatief en communicatief sterk bent
•
minimaal twee keer per maand een dagdeel beschikbaar bent
•
enkele dagdelen per jaar deelneemt aan informatiebijeenkomsten
We helpen je natuurlijk bij:
het krijgen van kennis en ervaring op het gebied van gastvrijheid en promotie bij Natuurmonumenten
kennis van het werk en beleid van Natuurmonumenten
de administratieve handelingen rondom het inschrijven van leden, donaties en speciale acties
We bieden je:
•
de kans om buiten te werken op het bruisende landgoed De Slotplaats
•
ondersteuning en begeleiding
•
beschikking over de benodigde materialen
•
opleiding, training en kleding
•
kilometervergoeding
•
een vrijwilligerscontract
•
een vrijwilligerspas voor kortingen op producten van Natuurmonumenten
Geïnteresseerd?
Ga je gemakkelijk een praatje aan, werk je graag buiten en wil je twee keer per maand helpen? Kom dan
ons team versterken. Stuur een e-mail met motivatie naar: Karin Abspoel,
k.abspoel@natuurmonumenten.nl Zodra er voldoende aanmeldingen zijn ontvang je de uitnodiging voor
de vrijblijvende informatiebijeenkomst.
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Kerkdiensten It Keningsfjild
Datum
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

2 jan
9 jan
16 jan
23 jan
30 jan

Tijd
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30

Voorganger
Ds. C. v.d. Broeke, Kampen
Dr. L. Westra, Lollum
Nog niet bekend
Ds. J. de Haan, B’zwaag
Ds. mw. T.S. van der Schaaf, Drachten

Toelichting
Nieuwjaarsdienst
Fryske tsjinst

Locatie
De Mande
St. Piter
St. Piter
De Mande
St. Piter

Gedurende de lockdown zijn onze kerkdiensten uitsluitend online te volgen.
De onlinediensten zijn te volgen via onze website www.itkeningsfjild.nl

Het boompje

Moeders aapje

Daar stond ik dan, zo héél alleen,
Met al die grote bomen om mij heen.
En niemand die eens tot me sprak,
Of stelde mij op mijn gemak.
Ik wilde zo graag KERSTBOOM zijn,
met kaarsjes, ballen lijkt me fijn.
Er kwamen kopers op het veld,
Een “stoere”boom, dat is wat telt.

Weet je wat ik eens zou willen,
’t is toch om je rot te gillen.
ZIJN als een beest, dus als een ander.
Zoals eens kruipen als een salamander.

Ik dacht ook zeker deze keer,
Gaan ze me voorbij en dat doet zeer.
Iets later kwam een ouderpaar,
Die hadden hun keuze zó maar klaar.
“Een familieboom, rond en dik”,
Ik was het niet zag ik aan hun blik.
Zou iemand dit jaar mij nog kiezen?
Ik begon de hoop al wat te verliezen.
De moed die zonk me in de schoenen,
Tot ik naast me hoorde:”deze is om te zoenen”.
“Hij is wat klein, maar in onze flat,
Past deze boom heus keurig net”.
Wat ik wenste ging gebeuren,
Er was nu niets meer om te treuren.
Zo ging ook ik, wat was ik blij,
Wég, uit de grote bomen rij.
De prijs moesten ze nog even vragen,
Maar ik mocht mee in hun mooie wagen.
Thuis werd ik in een mand gezet,
Alleen het versieren gaf al veel pret.
Ik stak mijn takken fier omhoog,
Tot aan de hoogste regenboog.
Ballen, slingers en een piek,
En engeltjes aan het elastiek.
Ik voelde mij nu zo “wonderschoon”’
Ja heus, ik ben een echte KERSTBOOM.
N.A.M.

Of eens vliegen als een vlinder,
Naar de wolken hoog daar ginder.
Kriebelen aan een baby kinnetje,
Zo eens plagen als een spinnetje.
Of als een gevlekt giraf
Tussen de bomen door in draf,
Eens galopperen als een paard,
En dan zwaaien met mijn staart.
Stampen als een olifant,
Iedereen gaat aan de kant.
Flink hard keffen als een hond,
En dan grommen met mijn mond.
Al die dieren wil ik wezen,
Ik heb dan ook niets te vrezen,
Als mijn moesje tot mij zegt,
Van al dié beesten komt niets terecht.
Want al ben je mijn lieve kleine knaapje,
Je bent en blijft je mama’s: “AAPJE”.
N.A.M.

Elke donderdagochtend in Dúnhoeke
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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 31
Voorwaarden en reserveringen kun je bekijken
op www.bakkeveen.nl/dunhoeke

Nivonhuis Allardsoog

Veganistisch Koken
De workshop veganistisch koken vindt plaats in
het Nivonhuis te Allardsoog, Jarig van der
wielenwei 42 Een-West.
Aanvang maandagmiddag 24 januari tot en met
de lunch op woensdag 26 januari.
De kok is Jan Smit die reeds vele jaren deze
workshops vorm geeft en heel veel achtergrond
info kan geven. De workshop is in principe
inclusief overnachting.
Prijs Nivonleden: € 188
niet Nivonleden: € 248
Reserveren en
informatie: allardsoog@nivon.nl
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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

Groenafval brengpunt Ureterp
Het groenafval brengpunt in Ureterp is vanaf
januari als volgt geopend:
•
Januari: zaterdagochtend 8
•
Februari: zaterdagochtend 12
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).

Veiligheid & Gezondheid
Noodgevallen:
Alleen als elke seconde telt: 112
Politie in andere gevallen: 0900 - 8844
Huisartsenpraktijk Bakkeveen,
apotheekhoudend
Mw. J.M.M. Brouwers en dhr. S. Friezema,
Weverswal 6, Telnr: 0516-541350, spoed: 0516541350 of 0516-541465 www.jehuisarts.nl
Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112 Voor
spoedgevallen: werkdagen van 17 tot de volgende
ochtend 8 uur en in de weekenden en op
feestdagen dag en nacht. Bezoekadres hulppost:
op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te
Drachten.

Slûswachter
Foto’s en advertenties in kleur? Haarscherpe
teksten? Ontvang de Slûswachter digitaal. Stuur
even een email naar info@bakkeveen.nl
Ca 800 digitale abonnees.
Het “De Slûswachter” team
Functie
Naam
Administratie
Wilma Kolk
Drukwerk
Jan de Groot
Redactie
Jan van Dalen

Telefoon
542073
541828
0651175883

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

AED’s
In Bakkeveen zijn er op zijn minst op 7 plaatsen
AED’s beschikbaar: tijdens openingstijden bij de
supermarkt, de tandartsenpraktijk, Dúndelle,
Schaapskooi Allardsoog, voetbalvereniging,
Mandefjild 9 (Broeders) en de huisarts.
En elk uur van het jaar voor personen die een
toegangscode hebben: Weverswal 3
(kapsalon Greatz Hair).

Kopij inleveren
Per email naar klupblad@bakkeveen.nl of
info@bakkeveen.nl
Inleverdatum: uiterlijk op de laatste dag van de
voorgaande maand (soms wat eerder, zie agenda
op www.bakkeveen.nl). Kopij is doorgaans gratis,
ook voor ondernemers, voorzover in dit blad
geadverteerd wordt.
Handgeschreven kopij mag ingeleverd worden in
de rode brievenbus op Tsjerkewâl 6 in Bakkeveen.

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.

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.

Fysiotherapie Goren
Ook manuele therapie en diverse specialisaties.
Weverswal 6, Bakkeveen. Tel. 0516-542246
www.fysiotherapiegoren.nl

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

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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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.

Bestel nu online via
www.snackbar-dekolk.nl
ook voor afhalen!
Openingstijden elke dag:
11 – 20 uur
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