
Op zaterdag 14 september organi-
seert Survivalclub Bakkeveen een
echte survivalrun in de bossen van
Bakkeveen. Deze survivalrun be-
staat uit een parcours van 5 of 7
kilometer  met  daarin 25 hinder-
nissen die de deelnemers moeten
overwinnen. Over netten, over het
water, door het water, een touwen-
loop, boogschieten en nog veel
meer... 

Gaat u deze uitdaging met ons aan?
De survivalclub in Bakkeveen be-
staat nu bijna anderhalf jaar en we
gaan in volle vaart richting de 40
leden. Hiermee zijn we blij verrast!!

Survival spreekt velen tot de ver-
beelding en wordt steeds populair-
der. Wij begrijpen dat maar al te
goed, want deze sport heeft alles in
zich. Van fysieke uitdaging tot men-
tale kracht die aangesproken wordt
tijdens trainingen en wedstrijden.
Eenieder zoekt zijn eigen grens en
verlegt die door het opbouwen van
zelfvertrouwen en doorzettingsver-
mogen.

Niet voor niets is ons motto: 
Uitdagend en Grensverleggend.
Wij trainen op zondagochtend en op
woensdagavond en hebben een
groep voor jeugd en volwassenen.

Wij kennen geen winterstop en trai-
nen ook bij slecht weer of als er
sneeuw ligt. En weet u, de jeugd
gooit hun smart Phone massaal aan
de kant om te komen trainen. Maar
ook de groep ‘oudere’ jeugd van 20+,
30+, 40+ groeit gestaag.

Wij hopen u een keer tijdens onze
training te mogen ontmoeten en
anders bij de survivalrun in septem-
ber, als deelnemer, vrijwilliger of
bezoeker.

Voor meer informatie: 
www.survivalbakkeveen.nl
Johan en Greetje Scholte
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Al ruim anderhalf jaar is er een
commissie vanuit het Plaatselijk
Belang actief om er voor ons als
dorpsbewoners in 2013 (wanneer
het Plaatselijk Belang 125 jaar
bestaat) een feestelijk maar
bovenal een actief jaar van te
maken.

Dit feestelijk jaar start op 23
maart  en duurt 125 dagen tot  21
September 2013.
Feestelijk omdat wij er trots op
zijn dat wij een van de oudste zo
niet de oudste vereniging hebben
uit Friesland en dan mag een 125
jaar bestaan gevierd worden.

Actief omdat wij willen laten zien
dat Bakkeveen een op alle fron-
ten actief  dorp is en de activitei-

ten die er georganiseerd worden
in 2013 laten in deze uitgave zien
dat dit ook werkelijk het geval is.

Door  de meeste verenigingen in
ons dorp is gehoor gegeven aan
onze omroep om een leuk actief
programma te bedenken waar het
hele dorp actief  aan kan deelne-
men.
Leest u deze krant in de komen-
de dagen rustig door en noteer
alvast de data van de activiteiten
op uw kalender voor 2013.

Want eerlijk is eerlijk, wij reke-
nen natuurlijk ook op uw mede-
werking en komst bij de diverse
activiteiten.

Jubileum commissie

Beste dorpsgenoten,

Bakkeveen in beweging…

Plaatselijk Belang            jaar

Ter ere van “Plaatselijk Belang
Bakkeveen 125 jaar in bewe-
ging” zal er op 24 augustus
2013 een fietstocht voor jong
en oud worden georganiseerd. 

Tijdens deze tocht is het moge-
lijk mee te doen aan de puzzel-
tocht waarbij je kans maakt op
leuke prijzen! 

De tocht zal afstanden van 30
en 50 km bevatten waarbij er
ongeveer halverwege de route
een bezienswaardigheid met
mogelijkheid tot een versnape-
ring is. 

Zet 24 augustus 2013 dus vast in
uw agenda en houdt verdere
berichtgeving in de gaten!

Fietstocht

Dat is het thema van het 125 jarig bestaan van Dorpsbelang Bakkeveen. Nou aan ons zal het niet liggen,
wij zullen ons best doen om Bakkeveen én alle omliggende dorpen in beweging te krijgen!

Hierbij ontvangen jullie namens het plaatselijk belang de eerste uitgave
van de jubileumkrant die wij uitgeven in het kader van het 125 jarig
bestaan van het Plaatselijk Belang.

- Plaatselijk Belang -

125 jaar in beweging

Pien & Fien zijn op het feest van 125 jaar 
Plaatselijk Belang hier en daar te zien!

Neem een kijkje op de website voor nog meer foto's en optredens" => www.pien-fien.webklik.nl
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Met het binnenhalen van dit evene-
ment komt niet alleen de organisa-
tie uit Noord-Holland in beweging
maar is het ook de bedoeling  dat
de bewoners uit Bakkeveen in bewe-
ging komen.
Daarom worden alle buurtvereni-
gingen uitgedaagd om één team van
twee personen te selecteren dat deel
zal nemen aan de beddenrace.
Deelnemers  aan de race zullen per-
soonlijk begeleid worden door één
van de organisatoren uit Noord-
Holland.
De beddenrace is een ludieke hap-
pening, die is ontstaan in de jaren
tachtig en inmiddels  is uitgegroeid
tot een ware sport. In het begin werd
er geraced met bedden van echte
stalen beddenframes. Tegenwoordig
wordt er gebruik gemaakt van onder
andere aluminium om er voor te
zorgen dat het bed zo licht moge-
lijk is.
De beddenraces worden gehouden
op de openbare weg.  Tijdens een
wedstrijd wordt een parcours uitge-
zet en een deel van de weg afgezet.

Om met een bed te kunnen racen,
zijn een bed met wielen en twee
deelnemers per bed nodig.  De ene
deelnemer bestuurt het bed, de
andere loopt achter het bed en pro-
beert het bed zo snel mogelijk voort
te duwen met de handgrepen die aan
de achterzijde van het bed zijn
bevestigd. Tijdens het racen wisse-
len stuurman en loper elkaar af. De
loper springt op het bed, gaat naast
de stuurman liggen terwijl de stuur-
man zich naar de achterkant van het
bed beweegt en het duwen over-
neemt. Het is natuurlijk de bedoe-
ling dat het bed tijdens deze actie
zo weinig mogelijk aan snelheid
verliest.

Om deze beddenrace tot een groot
succes te maken, rekenen wij op uw
deelname!

Voor meer informatie over dit
sportieve maar vooral ludieke
evenement, kunt u kijken op
www.bedspecial.nl

Beddenrace in Bakkeveen

Het Bakkeveenster dorpskoor is opgericht om de Simmer-2000 festivi-
teiten in Bakkeveen extra sfeer te geven. Daarna waren de dames en
heren verknocht aan het zingen. Het koor bestaat uit 47 leden en op
donderdagavond wordt er in de Dúndelle bij Andries en Engel met veel
plezier gerepeteerd. Eerst serieus aan de slag, daarna nog gezellig even
nazitten.

De Dúnsjongers staan onder leiding van dirigent Germ Nicolai. De muzi-
kale omlijsting wordt verzorgd door 3 accordeonisten. Het repertoire
bestaat uit Nederlandse, Friese, Engelse, Duitstalige liedjes en we heb-
ben een divers kerstrepertoire.

Er worden ongeveer 15 optredens per jaar verzorgd. Ook in Bakkeveen
wordt er vaak opgetreden zoals o.a. op de  Korendag, een Ierse avond,
de Kerst Sing-Inn en Kerst liedjes voor de Soos 50+ evenals op Kerst-
morgen samen met de Spijkerpakkenband zingend door het dorp en
natuurlijk niet te vergeten de Bakkeveensteravond. 

In het jaar 2010 werd het 10-jarig bestaan gevierd en er werd een cd uit-
gebracht. Onze eigen producer Bauke Hoogstra heeft de productie voor
zijn rekening genomen. Met veel enthousiasme is deze cd volgezongen.
Met onze kritische dirigent moest er ook wel eens een passage vaker wor-
den ingezongen. Sinds 2011 treden wij op in onze nieuwe koorkleding
blauw/zwart. De uitstraling is daardoor moderner geworden. 
Gezelligheid en heel veel zangplezier is voor ons allen heel belangrijk.

“Plaatselijk Belang 125 jaar: op 21-09-2013 treden 
De Dúnsjongers op tijdens de Bakkeveenster Reünie”.

Namens het bestuur: 
Jantien Mulder, Gerard Smit, Coby Klijnstra

Ja, wie wil dat nu niet de hoofdprijs winnen in de loterij. Het is iede-
re week weer erg spannend waar de hoofdprijs van de loterij valt. Alle
inwoners van Bakkeveen zitten wekelijks weer in spanning voor de tele-
visie. Als op een dag bekend wordt dat het winnende lot in Bakkeveen
is gevallen lijkt de wereld te klein. Er wordt alles aan gedaan om er
achter te komen wie de prijs heeft gewonnen. En als blijkt dat de win-
naar de emotie niet aan kon wordt er alles aan gedaan om dat verbor-
gen te houden voor de loterijcommissie. Dit is het begin van een hele
reeks komische verwikkelingen. Het stuk is gebaseerd op de film “Waking
Ned” en geeft een mooie kijk op het dorpsleven in Ierland.
Leden van de toneelvereniging Nij Bigjin aangevuld met een aantal
enthousiaste inwoners van Bakkeveen gaan vanaf februari aan de slag
om het stuk in te studeren onder leiding van Jelte Albada die als regis-
seur aangetrokken is voor deze openlucht voorstelling.
De optredens vinden plaats op het terrein van de Dúndelle waar te zij-
ner tijd een waar dorp zal verrijzen. De speeldata zijn 7 en 9 en 14 en
15 juni 2013. Wij zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van onze
vorderingen en zien jullie graag terug bij een van de voorstellingen.

Toneelvereniging Nij Bigjin

In het jubileumjaar van het Plaatselijk Belang wordt er een uniek evenement
georganiseerd in Bakkeveen. Een evenement dat bijzonder goed aansluit bij
het thema van het 125 jarig bestaan van het Plaatselijk Belang: Plaatselijk
Belang: 125 jaar  in beweging.

Wie heeft 
de grootste
pompoen

Tuinvereniging  “de Twakamp” is een
kleine vereniging met rond de 20
leden. Het is een onopvallende ver-
eniging, gesitueerd op een prachtig
stukje grond aan het eind van de Bos-
kleane/Tjaerdlân. De leden zitten
altijd met hun handen in de grond om
maar de mooiste aardbeien, lekkerste
boontjes, bieten en courgettes te kwe-
ken. Ook bloemen, bessen en kersen
worden verbouwd. Er staan zelfs
enkele appel- peren- en pruimen-
bomen. Enkele leden hebben een kas
waarin o.a. tomaat, paprika, kom-
kommer en peper wordt geteeld. 
Komend jaar echter, willen ze hun
mede dorpsbewoners ook eens aan
het telen zetten. In het kader van
het 125-jarig jubileum van het plaat-
selijk belang willen we een ‘wie
heeft de grootste pompoen’ wed-
strijd houden.Afhankelijk van het
soort kan de pompoen wel 125 cm
in omtrek worden, of 125 kg zwaar
worden met stengels tot wel 125
dm lengte. Er zijn meer dan 125
recepten bekend waarin pompoen
zit verwerkt.
Een prachtige uitdaging voor u om
tot pompoenkampioen te worden
gehuldigd!
Deelnemers kunnen zich voor begin
februari melden bij de voorzitter op
dit e-mailadres: celanting@ziggo.nl
De zaadjes worden daarna thuisbe-
zorgd (met teeltadvies). In de herfst
komen we langs om de pompoenen
te meten en te wegen. Er is natuur-
lijk een leuke prijs mee te winnen,
dus doe allemaal mee!

Namens de hele tuinvereniging, 
Cécile Lanting

Halbe’s lot

In 2013 hopen wij als Werkgroep
Koninginnedag alweer voor de 17e
keer de jaarlijkse vrijmarkt op
Koninginnedag te organiseren. Dit
gratis feest, speciaal voor de kin-
deren, is al die jaren al een succes.

Ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van het Plaatselijk Belang,
willen wij in 2013, naast de vrij-
markt ook een activiteit voor jong
en oud organiseren. Iets waar dus
het hele gezin aan mee kan doen!

We hebben daarom besloten om een
puzzelrit voor de auto uit te zetten,
die ‘s middags na afloop van de vrij-
markt gereden zal worden.
Verdere informatie volgt. 

Tot ziens tijdens één van de vele
activiteiten van de komende zomer! 

Namens de werkgroep 
Koninginnedag
Anita Broeders

Puzzelrit op Koninginnedag

Het is weer zover, de zesde
Hannekemaaierstocht komt er aan.
Om in de sfeer van het 125 jarig jubi-
leum van Plaatselijk Belang te blij-
ven wordt deze keer een route van
125 km uitgezet. De langeafstands-
wandeltocht brengt ons in 4 dagen
van Uelsen (Duitsland) terug naar
Bakkeveen. De data voor de tocht

zijn woensdag 22, donderdag 23,
vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 2013.
1e Dag: Na de start in Uelsen bij het
standbeeld van de Piekmäijer, een
mooie route langs de heide, bossen
en landerijen van Graftschaft Bent-
heim. De wandelaars steken de grens
over en logeren aan de oevers van
de Vecht nabij Diffelen.
2e Dag: We vervolgen onze tocht
door de bossen van Overijssel en
trekken via Vuile Riete Drenthe bin-
nen. Via een geheime brug passeren
de Hannekemaaiers de Hoogeveense
Vaart en leggen zich te ruste  bij de
Westerbergen in Echten.
3e Dag: Via boswachterij Ruinen en

het Dwingelderveld bereiken de
maaiers de Drentsche Hoofdvaart.
Na de oversteek vervolgen zij de
tocht via het Drents Friese Wold en
wordt er overnacht in Oude Willem.
4e Dag: De laatste etappe door het
mooie Friese landschap brengt de
stoere stappers na 125 kilometer
terug in Bakkeveen voor een laatste
groet bij het Poepekrús en een fees-
telijk onthaal in het dorp.

Organisatie 
De Hannekemaaierscommissie:
Sjirk van Gorkum, Sjoukje 
Fokkema, Josien Meulenhoff 
Jacob van der Weij

“125 kilometer wandelen voor Plaatselijk Belang Bakkeveen”

Hannekemaaiers wandeltocht 2013

De Dúnsjongers
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125 jaar in beweging
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Dit nummer van Ald Bakkefaen zal
verspreid worden onder de leden
van de Historische Vereniging, maar
ook andere bewoners van Bakke-
veen en andere geïnteresseerden
zullen in de gelegenheid worden
gesteld het tijdschrift voor een rede-
lijke prijs aan te schaffen.

Het tijdschrift zal in de eerste plaats
een artikel bevatten waaruit duide-
lijk wordt, welke omstandigheden
eraan hebben bijgedragen, dat er
vanaf 1870 in zoveel dorpen Ver-
enigingen werden opgericht, die de
lokale belangen gingen behartigen.

Een onderzoek van de notulen-
boeken van het Plaatselijk Belang
Bakkeveen over de periode 1927 tot
1965 vormt de belangrijkste basis
voor een tweede artikel over de
manier waarop het Plaatselijk
Belang Bakkeveen vanaf haar
oprichting tot 1965 heeft bijgedra-
gen aan de verbetering van woon-
en leefomstandigheden van de
bewoners van Bakkeveen. Daarin
zal beschreven worden hoe
bestuursleden werden gekozen, hoe
het Plaatselijke Belang zijn bijdra-
ge leverde aan aanleg en onderhoud
van sintelpaden, hoe ze bij provin-
ciale en gemeentelijke overheden
aandacht vroeg voor zaken als de
bevaarbaarheid van de van de 

Bakkeveenster vaart, de noodzaak
van wegverharding en straatver-
lichting en hoe ze in het algemeen
haar begeleidende rol in het moder

niseringsproces dat vanaf 1850 in 
de Nederlandse samenleving plaats-
vond heeft vervuld. Uit het artikel
wordt ook duidelijk hoe ze de ont-
wikkeling van de landbouw en de
recreatie bevorderd heeft. En het zal
ook antwoorden bevatten op vra-
gen als: hoe werd het Plaatselijk
Belang eigenaar van de eenden in
de vaart, en op welke wijze beheer-
de ze die eendenkolonie, en op de
vraag hoe en waarom ze eigenaar
werd van de pastoriewoning aan de
Foarwurkerwei en ’t Hiem. Het
hoofdstuk zal eindigen met een
beschrijving van de bestuurlijke en
bestaanscrisis waarin het Plaatselijk
Belang Bakkeveen zich in 1965
bevond en hoe die werd opgelost.

De periode vanaf 1965 zal in een
apart hoofdstuk beschreven wor-
den, omdat vanaf die tijd de wijze
waarop landelijke, provinciale en
gemeentelijke overheden hun rol
invulden - de periode waarin de ver-
zorgingstaat tot volle bloei kwam -
de ruimte voor een zelfstandige rol-
invulling van de Plaatselijke Belan-
gen beperkte. De bestuurders van
Plaatselijk Belangen moesten nieu-
we rollen zoeken, en leren inspelen
op al de grote veranderingen die van
bovenaf werden opgelegd. 

Dit hoofdstuk zal worden afgeslo-
ten met een visie op de actuele posi-
tie van de Vereniging van
Plaatselijk Belang Bakkeveen. 

Fred Hoogenboom 

Het lijkt ons een leuk idee om
voorafgaand of tijdens het
geplande dorpsontbijt op 21 sep-
tember 2013 alle deelnemers aan
het ontbijt een korte ochtendgym-
nastiek uit de oude doos aan te
bieden om zo de dag actief te
beginnen.

Enkele van onze leidsters zullen
dan aanwezig zijn om e.e.a. te
begeleiden en we hopen dat ieder-
een, jong en oud, even mee zal
doen.

De ouderen onder u weten het vast
nog wel van vroeger. 

De radio ’s morgens aan en dan
die stem die zei: “Dames en
Heren, staat u allen klaar?......”.
Wij zijn er in geslaagd om een
oude opname hiervan te bemach-
tigen om het helemaal in stijl te
laten verlopen. Na gedane arbeid
gaan we dan lekker ontbijten.

Wij zijn gymnastiekvereniging
“KWIEK” en hebben als doel gym-
nastieklessen e.d. te geven aan
onze (jeugd)leden om zo lichaam
en geest fit te houden. Wij heb-
ben een groep jeugdleden van 3
tot ong. 9 jaar, twee groepen voor
twintigers tot en met zestigers en
nog een groep ouderen die het
lichamelijk gezien iets rustiger
aan willen doen. 
Er heerst altijd een leuke sfeer en
we hebben regelmatig leuke extra
activiteiten met b.v. Sinterklaas of
aan het einde van het seizoen. 

Kortom een leuke vereniging om
lid van te zijn.
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Ald Bakkefaen

De Historische Vereniging Bakkeveen viert het 125-jarige bestaan van
Plaatselijk Belang Bakkeveen (en het eerste lustrum van haar eigen bestaan)
met de uitgave van een speciaal nummer van Ald Bakkefaen, dat geheel
gewijd zal zijn aan de geschiedenis van het Plaatselijk Belang Bakkeveen. 

Plaza Beach 
Volleybal 
Toernooi

Ook in het 125 jarige jubileum jaar
van Plaatselijk Belang Bakkeveen
wordt het Plaza Beach Volleybal
toernooi georganiseerd. 

Voor het derde jaar op rij wordt het
parkeerterrein van Plaza de Kolk voor
één dag omgetoverd tot een waar
bachvolleybalparadijs met zand en
palmbomen waar de teams op 3 ver-
schillende speelvelden hun wedstrij-
den zullen spelen. Dit jaar zal het
zomerse spektakel plaatsvinden op
zaterdag 17 augustus 2013. Tussen
16.00 en 20.00 uur zullen er 15 teams,
bestaande uit 2 heren en 2 dames met
een minimale leeftijd van 16 jaar, in
het strijdperk treden om de felbegeer-
de beachvolleybal bokaal in de wacht
te slepen.

Voor, tijdens en na het beachvolley-
bal toernooi kunnen toeschouwers
zich, onder de tropische klanken van
DJ Jan Douwe, tegoed doen aan sang-
ria, cocktails, bier, wijn, fris en ande-
re tropische hapjes en drankjes. 
Aansluitend op het beachvolleybal
toernooi zal er dit jaar voor het eerst
de "Jubileum Beach Barbecue" geor-
ganiseerd worden. Onder het thema
"lekker BAKKEveen" zal de organisa-
tie haar gasten voorzien van een
heerlijke barbecue. Voor deze tropi-
sche barbecue kan iedereen (spelers,
toeschouwers en andere belangstel-
lenden) zich opgeven. 
Het beachvolleybal toernooi zal tra-
ditie getrouw tussen 21.00 en 01.00
uur afgesloten met een spetterende
Tropical Beach Party in de PlazaHut.
Wij hopen u allen te mogen verwel-
komen op het derde Plaza Beach Vol-
leybal, de Jubileum Beach Barbecue
of tijdens de Tropical Beach Party in
de PlazaHut. Laten we er dit jaar met
alle BAKKEveensters (en andere gas-
ten) een groots feest van maken.
Houd de website van Bakkeveen, en
de posters, in de gaten voor opgave!

Uitgave 1 

OPLAGE ca. 1000 stuks

REDACTIE 
Wim Dijk, Anita Broeders,
Catrien Schreuder 

OPDRACHTGEVER
Jubileum commissie PB 125 jaar
(Geert Louwes, Jantien Mulder
Kees van der Meulen, Anita
Broeders, Wim Dijk)

Hallo dorpsgenoten,
Wij zijn gymnastiekvereniging “KWIEK” en natuurlijk willen wij ook
graag een bijdrage leveren aan het 125-jarig jubileum feest van
Plaatselijk Belang.    

Ook de voetbalvereniging Bakkeveen zal haar steentje bijdragen in de
te plannen activiteiten rondom het 125 jarig jubileum van het Plaat-
selijk Belang. Wij zullen aan het eind van het voetbalseizoen 2012-
2013 een buurten(straat)voetbal toernooi organiseren. 
Nadere info volgt.

Buurten(straat)voetbal 

Het zou natuurlijk een mooi gezicht zijn als tijdens de diverse activitei-
ten de bewoners van Bakkeveen de originele Bakkeveense vlag uit heb-
ben hangen. Wij hebben weer een aantal vlaggen op voorraad, bestel
vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen.

Grote vlag
De vlag heeft een afmeting van 1.50 meter 
x 1.00 meter en de prijs bedraagt  € 25.00.
Fiets/bootvlaggetjes
Ook zijn er puntvlaggetjes te koop voor 
op de fiets of op de boot,  prijs  € 7,50

Bij een feestelijk jaar hoort
een feestelijk vertoon

COLOFON
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Om de 2 jaar wordt er door een
enthousiaste groep dorpsbewoners
nu een dorpsfeest georganiseerd.
Het is een echt dorpsfeest, dat wil
zeggen door en voor de inwoners
van Bakkeveen. Vast onderdeel zijn
spelen voor buurten of vrienden-
groepen en in 2014 staan de ver-
sierde wagens weer op het
programma. 
Hoogtepunten van de afgelopen
jaren waren o.a. de NK slipsjitte en
wc-bril slingeren, versierde wagens,
de optredens van de Sjonnies en
Vangrail en de buurtspelen. 
Voor een compleet overzicht, kijk
op onze website.
Het feest vindt altijd plaats in het
eerste volle weekend van juni in de
even jaren in en om een feesttent.
Deze tent staat op het parkeerter-
rein bij de sportvelden. Bij uitzon-
dering wordt van deze datum
afgeweken, alleen als Hemelvaarts-
dag en/of Pinksteren in dat week-
end valt. In 2014 is dit het geval,
het feest is dan van 22 tot en met
25 mei. Het feest duurt  in principe
4 dagen. 

De stichting is soms tussendoor nog
actief, zoals bij simmer 2000, de oud
ambachtenmarkt in 2003, onder-
steuning bij de opstart van het eer-
ste DODO festival en nu bij het 125
jarig bestaan van het Plaatselijk
Belang.

Hooisurfen
In het kader van dit 125 jarig feest
organiseert het SDB een activiteit;
hooisurfen. Dit vindt plaats op zater-
dag 6 juli, de exacte locatie is nog
niet bekend. Deze activiteit is voor
iedereen vanaf 12 jaar. Deelname is
gratis, maar op eigen risico.

Voor meer info: 
G.Noord 06-20175590

Per  januari 2013 heeft SDB een
nieuwe website: 
www.dorpsfeestbakkeveen.nl
Hier zullen alle, nog niet eerder
gepubliceerde, foto’s van 2012 te
zien zijn. En natuurlijk een over-
zicht van alle voorgaande feesten.

Volg ons ook op facebook en twitter.

Als sinds jaren wordt er in Bakkeveen het dorpsfeest georganiseerd, eerst als
commissie van het Plaatselijk Belang, maar sinds  2004 als zelfstandige
stichting. Het is een zelfstandige stichting geworden, omdat het een te
groot financieel risico werd voor het Plaatselijk Belang. Eerst werd er nog
jaarlijks een feest gehouden, maar in overleg met de dorpsbewoners is dit
terug gebracht naar eens in de 2 jaar.

Stichting Dorpsfeest 
Bakkeveen

Het schoolorkest van CBS Betrouwen
bestaat inmiddels 23 jaar. Het is ont-
staan vanuit de behoefte om een
vervolg te geven aan het IMV onder-
wijs wat alle leerlingen van de
Opsterlandse basisscholen in de groe-
pen 5 en 6 krijgen van docenten van
de muziekschool.

Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en
8 doen mee aan het schoolorkest. Ook
spelen er elk jaar weer een aantal
enthousiaste leerkrachten van onze
school mee. Elk jaar worden er tussen
de drie en de vijf optredens verzorgd.
We spelen zoveel mogelijk verschil-
lende muziekstijlen, van kerkelijke tot
moderne top-50 muziek, waarbij
speelplezier en genieten van en met
elkaar voorop staat. Deze keer zal het
schoolorkest spelen bij de binnen-
komst van de wandelaars die de Han-
nekemaaiers tocht hebben volbracht.
We zijn te vinden op De Brink op zater-
dagmiddag 25 mei 2013.

OPROEP:
Door de jaren heen hebben een paar
honderd van de (oud)Bakkeveensters
meegespeeld in ons schoolorkest. Nou
lijkt het ons geweldig als jullie als oud-
leerlingen van onze school allemaal
op 25 mei ons bij De Brink opzoeken
en een eigen instrument meebrengen.
Dan gaan we met elkaar het grootste
schoolorkest van Nederland op de
been brengen en met elkaar lekker
muziek maken. 
Alles is goed: gitaren, fluiten, shakers,
triangels, accordeons, trommels, noem
maar op. En elk speelniveau is goed:
beginners en virtuozen, iedereen is
welkom. We zullen zorgen voor de
nodige ‘gouwe ouwen’ die door de
jaren heen door het schoolorkest zijn
gespeeld.
Laat ons niet alleen spelen maar doe
met ons mee!
Dus wacht niet maar meld je aan via
cbs.betrouwen@tip.nl en vertel ons
welk instrument je meebrengt. 

Jij doet toch ook mee met HET
GROOTSTE SCHOOLORKEST VAN
NEDERLAND !

Wij nodigen alle Bakkeveensters en oud-Bakkeveensters van harte uit deel
te nemen aan deze reünie. Een geweldige gelegenheid om oude banden
weer eens aan te halen, te praten met oude bekenden en om samen her-
inneringen op te halen.
In de middag zal het accent liggen op “bijpraten”. Maar er is meer:
Er zal gelegenheid zijn het dorp (opnieuw) te verkennen, door een ritje
per huifkar te maken. Natuurlijk is het ook mogelijk dit te voet te doen.
Ook zullen de oude dorpsfilms continu vertoond worden,zodat u op ieder
gewenst moment kunt inschuiven.
Verder zal het koor Dùnsjongers medewerking verlenen.
De dag wordt feestelijk afgesloten met muziek en vuurwerk.
In verband met de voorbereidingen is het van groot belang al vroeg een
idee van het aantal te verwachten reünisten te hebben. U kunt zich daar-
om aanmelden voor de reünie, door het invullen van het formulier op de
website www.bakkeveen.nl.Onder de snelle links zal daar steeds een but-
ton reünie 2013 zijn.
Wij zullen u ook via deze site steeds op de hoogte houden van ontwikke-
lingen, nieuwtjes, etc.

Behalve dat wij volgend jaar hulp nodig hebben bij de voorbereidingen,
hebben wij ook nu al uw hulp nodig om iedereen bekend te maken met
de plannen voor de reünie op 21 september volgend jaar. Breng uw fami-
lie,vrienden en bekenden op de hoogte en spoor hen aan zich aan te mel-
den. Geen internet? Vraag even iemand in uw omgeving, de buren,
kinderen, of kleinkinderen.

Met de hulp van zoveel mogelijk (oud)dorpsgenoten wordt deze
dag een succes! 

Stel niet uit, meldt u aan
en vooral: zegt het voort!

Meer informatie:
Twitter: twitter@bakkeveenreunie2013
Facebook: www.facebook.com/Bakkeveenreünie2013
E-mail: bakkeveenreunie2013@hotmail.com
Telefonisch of schriftelijk aanmelden kan ook:
Anna Stoker-Wiering, Boskleane 36, 9243 JA  Bakkeveen 
Telefoon 0516 541897 / 06 12178169
Dukke Lenselink-Benedictus, Binnenwei 27, 9248KV Siegerswoude
Telefoon 0512 300886 / 06 13017994

Wij zorgen er dan voor dat u een uitnodiging/inschrijfformulier wordt
toegestuurd.

Reünie voor Bakkeveensters
van toen en nu!
Op de slotdag van de viering van het jubileum 125 jaar Plaatselijk Belang
Bakkeveen is er een reünie voor alle Bakkeveensters van toen en nu! 

zaterdag 21 september ’13

Het bestuur van het

plaatselijk belang wenst

iedereen hierbij gezellige

feestdagen en een gezond

(beweeglijk) nieuwjaar!
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