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Beste dorpsgenoten, 
 
Voor u ligt het oktobernummer van de Waskemare weer vol met nieuws van 
ons dorp en de nabije omgeving. 
 
In het weekend dat u dit nummer ontvangt gaat de tijd weer een uur terug:  
s morgens een uur eerder licht maar s avonds een uur eerder donker.  
De winter nadert dat blijkt ook uit de aankondigingen in dit nummer:  
Sint wordt binnengehaald in het dorp op 23 november en er start een peper-
noten actie. 
We zijn heel blij met alle vaste inzendingen die we elke maand trouw  
ontvangen zodat onze bewoners op de hoogte blijven van het wel en wee in 

het dorp en van alle activiteiten die plaatsvinden. 
Mocht u een nieuwtje willen delen dat het dorp aangaat mail dan naar ons 
nieuwe email adres:  
waskemare@gmail.com 
 
Namens de redactie 
 
Alleke Kalis 

*****wintertijd***** 
26-10 op 27-10 
1 uur terug van 
3.00 naar 2.00 

mailto:waskemare@g.mail.com
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Handelsonderneming Visser / Houthandel Waskemeer 
Levering van: 

Hout- en plaatmaterialen, kozijnen, isolatie diverse soorten 
Hardhout, rond hout, afrasteringspalen etc 

Bouwfolie’s, bevestigingsmaterialen etc 
Golfplaten, overige dakbedekkingsmaterialen 

Dakramen o.a. Velux, Fakro etc. 
Vraag naar de mogelijkheden. 

Mobiel: 06-43507998 
W Visser  Compagnonsweg 22  8434 NW 

Waskemeer 
Per mail: wvisser68@online.nl  
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November: 
1 Open terras/café met lekkere stamppotten 
         Pubquiz, opgave voor 28 okt.  
2  VV Waskemeer 1e elftal met aansluitend live muziek 
3  visdag 
3 Feestje buurtvereniging de oude wijk 
5 Fysiotherapie in de ochtend  
 toneel  
7 klaverjassen 
8 Volleybalwedstrijd meisjes en dames 
11 DES opening feestverlichting  
12 Fysiotherapie in de ochtend  
 toneel 
14 klaverjassen 
15 Volleybalwedstrijd meisjes en dames 
16 Novemberfest 
17 Reünie van Hasselt school 
18 ledenvergadering ijsbaanvereniging  
19 Fysiotherapie in de ochtend 
           Toneel 
21 Klaverjassen  
23 Sinterklaas intocht  
          VV Waskemeer 1e elftal met aansluitend live  
24 Trappen en happen in de omgeving van Waskemeer opgave voor 
 17 nov. 
26 Fysiotherapie in de ochtend 
           Toneel 
27 gezamenlijke ouderensoos 
28 Klaverjassen 
  
Alvast in de agenda noteren: 
 31 jan  Walking dinner 
16 mei Reünie de Paadwizer 
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Uitnodiging: 18 november Ledenvergadering 
IJsclub Waskemeer. 

 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de 
jaarlijkse ledenvergadering. 
Op maandag 18 november om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Ald 
Leger. De gebruikelijke agenda wordt doorgenomen en er is 
lekkers na.In het najaar wordt het ledengeld opgehaald.  

Dit is nog steeds slechts 5 euro per gezin.  
 
Het bestuur. 

***Stichting de Herberg*** 
 
De onlangs  opgerichte stichting De Herberg Waskemeer is eigenaar gewor-
den van het pand bij de brug in het dorp. 
Het is de stichting de afgelopen maanden gelukt om 200.00 euro aan schen-
kingen en leningen bij elkaar te krijgen. Zeer bij-
zonder dat er zoveel draagvlak is om dit middel-
punt als ontmoetingsplek te behouden voor het 
dorp. Afgelopen zomer kreeg de buitenkant van 
het pand een opknapbeurt en nu zijn de binnen-
kant en de keuken aan de beurt. 
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Buurt interview: , "foar Teake del"  
 
Met de secretaris van de buurt, Sieds Tabak heb ik een gesprek over de 
buurt aan de P.W. Janssenweg. 
 
De buurt is, zoals veel buurten in Waskemeer rond 1982 opgericht en het 
eerste bestuur bestond uit Siepie Hummel, Henk de Vries en Sieds Tabak. 
Omdat er een naam bedacht moest worden en Taeke er een winkel had, 
werd de naam; " foar Teake del " bedacht. 
 
Het huidige bestuur bestaat uit; Henk de Vries als voorzitter, Lammie de 
Vegt als penningmeester en Sieds Tabak was aanwezig als secretaris. 
Er is in de jaren niet veel veranderd, het is een kleine buurt en dan ben je als 
leden nog wel eens aan de beurt als bestuurslid. 
 
Aan de P.W. Janssenweg zijn 10 gezinnen lid, het is geen drukke buurt wat 
activiteiten betreft, daar staat tegenover dat  het wel een hechte buurt is, wat 
betekent dat ze snel voor elkaar klaar staan en een praatje over de heg is 
snel gemaakt.  
De nieuwe buren worden met een attentie begroet en ook aan geboorten en 
jubilea net als na een tijdje in het ziekenhuis wordt aandacht besteed.  
 
Tijdens het dorpsfeest dit jaar heeft de buurt zich samengevoegd met de " 
overbekende" Mr. v Hasseltweg, samen hebben ze een mooie wagen ge-
maakt en de straat prachtig versierd, Waskemeer aan zee!  
Dat was een goede samenwerking die is afgesloten met een gezamenlijke 
BBQ. 
Gezamenlijk hebben de buurten genoten van al het lekkers en de gezellig-
heid. 
 
De BBQ is de enige activiteit die wordt georganiseerd. Daar is iedereen te-
vreden mee. 
 
Wel is de buurt gezamenlijk met de gemeente bezig vanwege de vaart en 
het onderhoud aan de waterkant. Daar staat veel en hoog riet en dat ont-
neemt de buurt het zicht op de vaart. Daarom is de gemeente gevraagd om 
dit wat vaker te maaien.  
Dat is voor beide buurten erg belangrijk.  
 
Al met al een kleine maar hechte buurt. 
 
Alie Hulleman 
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Tijdelijk meer ruimte nodig? 
 
Hallo, Waskemeerders… 
 
Even een klein berichtje vanaf de Bisschopsweg. 
Wij wonen hier nu ruim een half jaar met plezier en zijn nog altijd druk bezig 
om “hûs en hiem” op orde te krijgen. Buitenshuis hebben we al het nodige 
werk verzet in de tuin(en) maar binnenshuis wordt nog volop geklust. Hope-
lijk gaat het lukken om in de voormalige kantoren volgend zomerseizoen 
een gastenverblijf/B&B  te openen  
(Wie een leuke naam weet.? Wij houden ons aanbevolen voor suggesties) 
 
Nu steeds meer zaken een definitief plekje in of om huis krijgen, hebben wij 
een groot gedeelte van onze loods leeg staan. Eigenlijk heeft iedereen wel 
spul waar ‘ie geen kant meer mee op kan, zeker als de zomer voorgoed 
voorbij is: je kano, surfplank, dozen met ongebruikte campingspullen, vis-
bootje, tent, hengels. Of zaken waar je even niets mee kunt, maar geen af-
scheid van wilt nemen.  
Of ben je net zoals wij onlangs verhuisd of ga je binnenkort  verhuizen?
Soms heb je gewoon schoon genoeg van alle troep. Ook zou u eventueel 
een auto of aanhanger kwijtkunnen.  
 
Ben je of ken je zo iemand die ruimte zoekt??? 
Wij verhuren (delen van) onze loods tegen een schappelijk prijsje. De loods 
is waterdicht en geïsoleerd, maar niet verwarmd. Wie interesse heeft,  
mag een kijkje komen nemen maar graag wel op afspraak. 
 
Groeten, 
 
Lodewijk & Sandra Meeter 
Bisschopsweg 1 
tel.: 0516 858859 of 06-30231967 / 06-30231970 

  

  
M  i  n  d  f  u  l  n  e  s  s 
_____________________ 

 
 www.joycederozario.nl 
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Meer dan 20 soorten matrassen in voorraad! Test ze horizontaal! 
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Nieuws van vv Waskemeer 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
De maand oktober is inmiddels weer aangebroken en de 
dagen worden merkbaar korter. Dit betekent dat de licht-
masten weer ontstoken worden op trainingsavonden om 
licht in de duisternis te scheppen. Inmiddels zijn alle wedstrijden uit de 
eerste bekerronde gespeeld. Hierbij is de prestatie van de JO13 het ver-
melden waard, want het team van coach Bart Roijinga wist zich te kwalifi-
ceren voor de volgende bekerronde! Dit betekent dat ze zijn doorge-
stoomd naar de knock-out fase van het toernooi. Tegen wie ze hiervoor 
uitkomen is op het moment van schrijven nog niet bekend. 
 

Ook de competities zijn inmiddels weer ge-
start. Hierdoor is het elke zaterdagochtend 
weer gezellig druk op sportpark ’t Ald Leger 
met de jeugdspelers op de velden en vele 
ouders die onder het genot van een bakje 
koffie of thee het voetbalspel vanaf de zijlijn 
aanschouwen. ’s Middags nemen de senioren 
het stokje over, waarbij het geregeld voor 
komt dat de laatste thuiswedstrijd pas tegen 
zessen is afgelopen. Natuurlijk worden daar-
na alle gespeelde wedstrijden nog even nabe-
sproken en nauwkeurig geëvalueerd in onze 
sportkantine onder het genot van een hapje 
en een drankje. Verder wordt er gestaag ver-
der gewerkt aan de nieuwe containers die 
tijdens de zomerstop zijn geplaatst. Inmiddels 
zijn de riolering en elektra zo goed als aange-
sloten en is het materiaalhok in gebruik. Het 
volgende doel is om de kleedkamers operati-

oneel te krijgen, waarbij we natuurlijk hopen dat dit zo snel mogelijk het 
geval zal zijn.  
 
De voetbalrubriek die nu voor u ligt is weer voorzien van enkele prachtige 
foto’s, welke gemaakt zijn door onze huisfotograaf Jaco Jonkman. U zult 
begrijpen dat het onmogelijk is om alle foto’s in de Waskemare te plaat-
sen. Maar niet getreurd, want wekelijks zijn er op onze site 
(www.vvwaskemeer.nl) wedstrijdverslagen te vinden van onze teams 
welke geregeld voorzien zijn van een fotorapportage. Daarnaast gaat ook 
onze vereniging met z’n tijd mee en zijn we inmiddels ook actief op Insta-
gram en Facebook. Het loont zeker moeite om eens een kijkje te nemen 

http://www.vvwaskemeer.nl
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op onze site of onze pagina’s op social media te volgen. Zo blijft u op de 
hoogte van het wel en wee van onze vereniging! 

35-jarig jubileum en Novemberfest 
Deze maand is het zover! Het kleine dorp Waskemeer viert het feit dat ze 
met grote trots al 35 jaar een voetbalclub bezit op zaterdag 26 oktober. 
De club viert het heden, maar koestert juist ook zeker het verleden. Vele 
(oud) Waskemeerders hebben in een elftal gespeeld, onderdeel uitge-
maakt van begeleiding, bestuur- of commissiewerk verricht of zijn op een 
andere manier bij de vereniging betrokken geweest. Wij zouden het fan-
tastisch vinden om al deze mensen bij elkaar in één ruimte te zien genie-
ten van het theater van Andy v/d Meijde (oud-speler van Ajax) en ver-
schillende artiesten. En, onder genot van een hapje en een drankje, van 
elkaars aanwezigheid natuurlijk! Iedereen is van harte welkom. Het pro-
gramma zal om 20:00 starten in het dorpshuis. 
 
Ook in november valt er wat te vieren, want dan organiseert onze vereni-
ging traditiegetrouw het Novemberfest! Inmiddels zijn we al weer aanbe-
land bij de 5de editie van het feest, wat dit jaar plaats zal vinden op zater-
dag 16 november. Vanaf 21:00 is iedereen welkom in het dorpshuis om 
er met elkaar een fantastische avond van te maken. Uiteraard zal de mu-
zikale omlijsting verzorgd worden door de altijd enthousiaste Noovids. 
Dus zoek je lederhosen of dirndl op en maak je klaar voor weer een on-
vergetelijk groot feest met vele traditionele Duitse hapjes en drankjes! 
Ook hierbij geldt dat iedereen van harte welkom is. 

 
Waskemeer trots op doorstromen Elize van Vilsteren naar  

SC Heerenveen 
Met gepaste trots bereikte onze vereniging afgelopen zomer het nieuws 
dat Elize van Vilsteren de overstap heeft gemaakt naar de damesafdeling 
van sc Heerenveen. Als kind van de club maakte ze in de zomer van 
2017 de overstap naar Drachtster Boys. Door haar uitverkiezing in de 
meisjestak van de KNVB moest ze een stap hogerop maken, welke ze in 
Drachten wist te vinden. Ook bij 
Drachtster Boys was men al snel 
overtuigd van haar voetbalkunsten 
waardoor ze het afgelopen jaar een 
vaste basisspeler was. Haar onver-
zettelijkheid en techniek bleef ook 
daar niet onopgemerkt wat ertoe 
heeft geleid dat ze gevraagd werd 
om uit te komen in de MO17 van sc 
Heerenveen. Inmiddels traint ze 
daar driemaal in de week en speelt 
ze zaterdags haar wedstrijden in het 
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blauw-witte pompeblêden tricot. 
Het moge duidelijk zijn dat we als jeugdbestuur apetrots zijn op ons 
jeugdexponent Elize. Het voetbal begon voor haar op jonge leeftijd bij 
onze kabouters. Hierna heeft ze meerdere jeugdteams doorlopen totdat 
ze op 12 jarige leeftijd in de JO13 de overstap maakte naar Drachtster 
Boys. Ook toen ze actief was in Drachten was ze nog geregeld te vinden 
op ons sportpark. Met haar passie en gedrevenheid vormt ze een voor-
beeld voor onze jeugd en laat het zien dat niks onmogelijk is voor hen die 
willen. We wensen Elize alle succes toe voor nu en in de toekomst en 
hopen natuurlijk dat ze uiteindelijk met het eerste elftal van sc Heeren-
veen zal uitkomen in de Eredivisie. Als trouwe supporter zullen we haar 
verrichtingen blijven volgen in de toekomst! 
 
Team uitgelicht: JO19 
Met de start van het nieuwe voetbaljaargang is ook de tijd weer aange-
broken om een rondje te maken langs de teams die onze vereniging rijk 
is. De mannen van de JO19 bijten hierin het spits af. Het team staat on-
der leiding van het ervaren leidersduo Jurrien Hummel en Douwe v/d 
Meij. Beide heren zijn naast hun leidersfunctie ook actief als speler bin-
nen het vlaggenschip van onze vereniging. Hierdoor zijn ze vaak te vin-
den op de velden van ons eigen sportpark. Het moge duidelijk zijn dat we 
als vereniging blij zijn met zulke trouwe vrijwilligers. Zowel Douwe als Jur-
rien zijn inmiddels al vele jaren actief binnen het eerste elftal, waarbij Jur-
rien zelfs de all-time topscoorder is met een doelpuntentotaal van 78. 
Kortom, beide voetbaldieren beschikken over voldoende ervaring en 
voetbalinstinct die ze graag delen met hun spelers. “Ik probeer altijd het 
maximale te halen uit mijn spelersgroep. We hebben dit seizoen een leu-
ke en evenwichtige selectie waarbij de sfeer binnen het team opperbest 
te noemen is. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit seizoen hoge ogen 
kunnen gaan gooien in competitieverband!”.   
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**EC De Eendracht 
opent eerste zonne-

dak Haule!** 

 
Wethouder Fimke Hijlkema met o.a. duurzaamheid, klimaatadaptatie, ener-
gietransitie en CO2-reductie in haar portefeuille heeft woensdagavond het 
eerste postcoderoosproject van de De Energiecoöperatie(EC) De Eendracht 
in Haule geopend.  
 
Met dit zonnedak heeft de EC de eerste opweklocatie in haar bestaan gerea-
liseerd. We wekken nu dus lokaal energie op wat door de leden van de EC 
weer lokaal gebruikt kan worden. Energie VanOns is immers "ons" energie-
bedrijf. 
 
"Wat is nu mooier om samen, lokaal en duurzaam energie op te wekken 
waardoor er, naast energie, ook geld terugvloeit wat lokaal besteed kan wor-
den aan nieuwe energieprojecten en de leefbaarheid van de gemeente Oost-
stellingwerf?" aldus voorzitter Onno de Jong van De Eendracht. De Een-
dracht ondersteunt namelijk ook het verenigingsleven in de gemeente. "Een 
belangrijke stap ook voor de gemeente Ooststellingwerf omdat inwoners zelf 
participeren in duurzame energie opwekking en een project waar we trots op 
mogen zijn" aldus wethouder Hijlkema. 
 
Afgelopen augustus legde installateur Boonstra uit Haulerwijk de zonnepane-
len op het dak bij de familie Van Vilsteren in Haule. Zeventien huishoudens 
uit Haule en omgeving participeren in dit zonnedak met in totaal 160 partici-
paties. Met het dak wordt jaarlijks ongeveer 45.000 Kwh collectief opgewekt 
wat door de EC wordt verkocht aan het coöperatieve energiebedrijf Energie 
VanOns. Met de door de participanten opgewekte energie verdienen zij hun 
inleg terug door teruggave van de energiebelasting op hun eigen elektrici-
teitsrekening. Mede door de lage inleg van 99 euro was het voor veel inwo-
ners daardoor mogelijk mee te doen.  
 
De energiecoöperatie heeft zich als 
doel gesteld om meerdere collectieve 
zonnedaken te realiseren. In Makkin-
ga is de verkoop van participaties in-
middels gestart en in Ravenswoud 
zijn er plannen in een vergevorderd 
stadium. Belangstellenden uit de hele 
gemeente kunnen informatie opvra-
gen via info@eendracht-
ooststellingwerf.nl  

mailto:info@eendracht-ooststellingwerf.nl
mailto:info@eendracht-ooststellingwerf.nl
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**Sinterklaasavond  
5 december 2019** 

 
Op donderdag 5 december vieren we in  
Waskemeer dat Sinterklaas jarig is! 
Je kan deze avond je cadeautjes door de Pieten bij jullie thuis laten brengen. 
Hieronder kunnen jullie je wensen invullen. De Pieten kunnen de cadeaus 
mee naar binnen nemen, zodat iedereen lekker binnen kan blijven zitten, 
wachtend op de Pieten en de zelf gekochte cadeaus. 
Graag de aanmeldingsbriefjes inleveren voor zaterdag 30 november bij:  
Joanneke Leidijk 46 (of via Facebook). 
Kosten zijn 7,50 euro per huisbezoek, graag ontvangen we dit geld ook uiter-

lijk 30 november. Doe het in een envelop en bezorg het bij Joan-
neke op Leidijk 46 OF maak het over op rekeningnummer: 
IBAN NL 44 Rabo 0 325808392 van het dorpshuis ovv Sinter-
klaas 2019. Graag ook even je naam vermelden.  
We maken er weer een gezellige pakjesavond van! 
Groet van de Sinterklaascommissie. 
Voor vragen: Joanneke  06 – 22 62 18 93 
 

Aanmeldingsbriefje: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Achternaam : 
Naam/namen kind(eren) : 
Leeftijden kinderen : 
Adres : 
Telefoonnummer : 
Voorkeurstijd (ongeveer vanaf 17 uur) : 
Waar staan de cadeaus ?/ Nvt : 
Wel of niet mee naar binnen nemen  
van de cadeaus? : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**Knutselen voor de komst 

van Sinterklaas** 
 

Op zaterdag 16 november kun je in het dorpshuis  

versieringen komen knutselen voor als Sinterklaas komt.  

Kom je ook?  

Van 15 tot 17u ben je welkom.  

Neem een schaar mee, als je die hebt, met je naam erop! 
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Kleding en schoenen inzameling 
 
OBS de Trede heeft dit najaar weer een kledinginzameling.  
Deze wordt gehouden van  11 November  t/m 19 November .  
U kunt uw kleding inleveren bij: 
Fam.Schotanus op Dorpsstraat 81 te Haule   
Fam. Van Mourik Compagnonsweg 35 te Waskemeer 
 
Schoenen graag per paar gebundeld en de zakken graag goed dicht knopen! 
 
Ook kunt u het gehele jaar door uw kleding inleveren bij: 
 ‘t Natte Neuzenbad (fam van Mourik) Compagnonsweg 35 te Waske-
meer 
  
Wat mag er allemaal in de zakken: 
  
Alle soorten schoenen    Riemen 
Beddengoed      Rokken 
Broeken      Schoenen 
Dekbedovertrekken    Servetten 
Dekens      Shawls 
Gordijnen      Sokken 
Handdoeken     Stropdassen 
Hemden      Tafellakens 
Jassen      Tassen  
Jurken      Theedoeken 
Knuffels (schoon)     Truien 
Kousen      T-shirts 
Kussenslopen     Vesten 
Lakens      Vitrage 
Onderkleding     Washandjes 
Petten      Woontextiel 
Poetsdoeken    
Zwemkleding 
Pyjama’s  

Oktober  
2019  

 
Schoolnieuws 
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Wist je dat? 
Dat een papegaai minimaal 8 uur per dag 

aandacht nodig heeft?  
 
 
 
 
 

De hondenneus! 
Een neus van een hond is net zo uniek 
als een vingerafdruk van een mens. 
Dus kun je een hondenneus gebruiken 
om een hond te indentificeren. 
 

 
Waarschuwingssysteem. 

Olifanten kunnen elkaar waarschuwen 
met een specifiek geluid als er men-
sen in de buurten zijn, ze kunnen 
stemgeluiden van stammen in hun 
omgeving nabootsen om soortgeno-
ten te waarschuwen. 
 

 
Wist je dat? 

 Tardigrada ook wel beerdiertjes worden genoemd, onder extreme 
omstandigheden kunnen overleven? 

Zoals bij kou tot –250graden of warmte +250graden en langdurige 
droogte. 

 
Accenten bij geiten! 

In de eerste weken van hun levensjaar 
kunnen geitjes het stemgeluid van hun 
moeder kopiëren, daarna zijn ze ook in 
staat het geluid van andere geiten te kopi-
ëren. Zo ontstaan er accenten onder de 
geiten. 

 ***Dieren Nieuws*** 
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***Nieuws van C.B.S  
de Paadwizer*** 

 
De kinderen van C.B.S. de Paadwizer uit Waskemeer zijn fanatiek bezig. 
Elke ochtend rennen alle kinderen van de school in 15 minuten zoveel mo-
gelijk rondes voor de school langs. Ze doen dit in het kader van het thema 
‘Actieve en gezonde leefstijl’. De leerlingen hebben een gastles gehad van 
stichting HANNN, 
hun motto is: 

 
‘MEER GEZONDE JAREN VOOR MEN-
SEN UIT NOORD NEDERLAND.’ 
 
In de klas wordt gewerkt over gezonde 
voeding. Zo hebben de kinderen o.a. ver-
schillende soorten fruit onderzocht en ge-
proefd. 
De kinderen hebben tevens deelgenomen 
aan de kraanwaterdag van woensdag 25 
september. Hieraan vooraf kregen zij les 
over het drinken van water en het zuinig 
omgaan met water. Na een waterquiz heb-
ben de kinderen een ‘Watersmaaktest’ ge-
daan. ‘Water met citroen’ kwam als favorie-
te smaak uit de bus. 

 
De leerlingen van groep 7 en 8 bieden in de grote pauze, aan de jongere 
kinderen van de school pleinspelletjes aan. Buurtsportcoach Frits Schnoor 
heeft hiervoor van te voren met de kinderen nagedacht over de inhoud en 
aandachtspunten.Prachtig om te zien hoe jong en oud samen aan het spelen 
is op het plein. 
 
Op vrijdag 4 oktober hebben de kin-
deren van groep 5 tot en met 8 sa-
men met een paar actieve ouders 
meegedaan aan de outdoorrun in 
Donkerbroek. 
 
De leerkrachten hopen de kinderen 
door deze themaweken aan te zetten 
tot een gezonde levensstijl voor het 
leven, jong geleerd is tenslotte oud 
gedaan! 
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**UITSLAG ZONNEBLOEM- 
LOTERIJ 2019** 

 
Iedereen hartelijk bedankt voor het kopen van 1 of meer lo-
ten. De Zonnebloem kan met de opbrengst weer leuke din-
gen doen voor de medemensen die dat nodig hebben. 
 
Achtereenvolgens: Prijsnummer-Prijs-Aantal prijzen- 
Gevallen op 
1e prijs  € 15.000,-     1   0528455 
2e prijs  € 10.000,-     1    0483190 
3e prijs  € 2.500,-     1    0055470 
4e prijs  € 2.500,-     1    0712403 
5e prijs  Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-   1   0935380 
6e prijs  Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-   1   0410553 
7e prijs  Tegoedbon Matrabike t.w.v. € 1.500,-   1   0706754 
8e prijs  Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,- 1  0612639 
9e prijs  Vakantie Qurios op Ameland t.w.v. gem. € 550,- 1 0688701 
10e prijs  € 1.000,-       1    0166063 
11e prijs  Smart TV t.w.v. € 445,-     1    0209571 
12e prijs  Smart TV t.w.v. € 445,-     1    0599966 
13e prijs  € 445,-       1    0594210 
14e prijs  € 445,-       1    0683617 
15e prijs  € 445,-       1    0320653 
16e prijs  € 445,-       1    0720596 
17e prijs  iPad Air t.w.v. € 400,-     1    0871555 
18e prijs  iPad Air t.w.v. € 400,-     1    0851084 
19e prijs  Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00    1  1066089 
20e prijs  Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00    1  0455511 
21e prijs  Thermen Bussloo (Duo arr.) t.w.v. € 185,00    1  0547760 
22e prijs  Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90   1   0345404 
23e prijs  Lovers Diner Cruise (2 pers.) t.w.v. € 179,90   1  1024441 
24e prijs  ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,-      1  0110238 
25e prijs  ICI PARIS XL cadeaubon t.w.v. € 100,-      1  0886420 
26e prijs  Dagje Keukenhof (2 pers.) t.w.v. € 39,-      15  86471 
         (5 eindcijfers) 
27e prijs  Dagje Ouwehands Dierenpark (2 pers.) t.w.v. € 50,- 15  94243 
         (5 eindcijfers) 
28e prijs  Dagje Madurodam (2 pers.) t.w.v. € 39,-    15  93500 
         (5 eindcijfers) 
29e prijs  VVV bon van € 75,-     15    81949  
         (5 eindcijfers) 
30e prijs  VVV bon van € 75,-     15    60756  
         (5 eindcijfers) 
31e prijs  Geldbedrag van € 50,-     150    5306   
         (4 eindcijfers) 
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Te koop en per direct beschikbaar: 
Opslag- en stallingsruimte vanaf 50m2 

 

 
 
 
 
 

www.unit-xl.nl 
 

                         
Leidijk 1   Tel. 0516 - 420 420 
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Vervolg uitslag Zonnebloemloterij 2019: 
 
32e prijs  Geldbedrag van € 50,-     150    9969  
         (4 eindcijfers) 
 
33e prijs  Geldbedrag van € 50,-     150    8396  
         (4 eindcijfers) 
34e prijs  Geldbedrag van € 15,-     1500    925  
         (3 eindcijfers) 
35e prijs  Geldbedrag van € 15,-     1500    705  
         (3 eindcijfers) 
36e prijs  Geldbedrag van € 15,-     1500    153  
         (3 eindcijfers) 
5 extra jubileumprijzen- Aantal prijzen- Gevallen op 
Volkswagen Up t.w.v. € 11.000,-    1     0568259 
iPhone XS t.w.v. € 1.200,-     1     0976228 
Weekendje weg t.w.v. € 350,-     1     0938094 
Weekendje weg t.w.v. € 350,-     1     0494443 
Weekendje weg t.w.v. € 350,-     1     0305532  

***Vastgesteld wijzigingsplan “De Kromten 4 
Waskemeer/ Bakkeveen” *** 

 
Burgemeester en wethouders hebben op 16 september 2019 het wijzigings-
plan “De Kromten 4 Waskemeer/ Bakkeveen” (plannummer 
NL.IMRO.0086.01BPWDekromten4-0301) ongewijzigd vastgesteld. Het wij-
zigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ 
naar ‘wonen’ waardoor het perceel De Kromten 4 in Waskemeer wordt ver-
groot. Deze gronden mogen worden gebruikt voor tuin en erf. De oude 
schuurtjes op deze gronden worden gesloopt en er zal een nieuw bijgebouw 
worden gerealiseerd. Door dit wijzigingsplan zal een gedeelte van het per-
ceel De Kromten 4 gelegen zijn op gronden van de gemeente Ooststelling-
werf en voor een gedeelte op gronden van de gemeente Opsterland. Om de 
ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van 
een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied” (vastgesteld op 30 
juni 2014) noodzakelijk. 
 
Ter inzage 
Met ingang van 26 september 2019 ligt het wijzigings-
plan gedurende zes weken ter inzage. Kijk voor het digi-
tale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl of 
www.opsterland.nl. Daarnaast is het plan in te zien bij 
de receptie in het gemeentehuis van Opsterland.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.opsterland.nl
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Wagenaar Dienstverlening   

 
 
 
o.a. voor kraanwerk  
 
met kleine rupskraan. 
 
Bakkeveensterweg 28 
 
8434 NR 
 
Waskemeer 
 
Tel. 06-57428912 
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Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE, code 95 en taxipaskeuring 
in Oosterwolde  

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar, heeft u een medische 
keuring nodig omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische 
redenen moet worden gekeurd.  
Locatie: Activiteitencentrum De Miente Snellingerdijk 39,  
8431 EJ Oosterwolde. 
Informatie of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op 
met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of  
06-14716543 of via www.goedkoperijbewijskeuringen.com  

http://www.goedkoperijbewijskeuringen.com
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Nieuwe bestuursleden  
gezocht! (m/v) 

 
Lijkt het jou leuk om bij te dragen aan zaken die het hele 
dorp aan het hart gaan? En maak jij je graag sterk voor het 
dorp? Dan zoeken wij jou! Plaatselijk Belang Waskemeer 
D.E.S. is namelijk op zoek naar nieuwe bestuursleden.  
 
Waarom?  
Het is nu lastig om alles op te pakken. Vaak werken we aan zaken die vanuit 
de gemeente komen. En dat terwijl we liever vanuit het dorp aan de slag 
gaan met meer nieuwe initiatieven, maar daar hebben we simpelweg de 
mankracht niet voor. Dat kan vast anders!  
Als Plaatselijk Belang maken we ons sterk voor de inwoners van Waskemeer 
over diverse onderwerpen. Dat kan van alles zijn.  
 
Wie zoeken wij? 
Specifieke eigenschappen zijn er niet echt. Het allerbelangrijkste is dat je 
hart voor Waskemeer hebt. De gemiddelde leeftijd in het Plaatselijk Belang is 
begin dertig. Jong of oud, man of vrouw, iedereen is welkom. Hoe diverser, 
hoe beter. Naast algemeen bestuurslid, kun je ook secretaris of penning-
meester worden.  
 
Dat zijn veel vergaderingen zeker… 
De hoeveelheid vergaderingen valt best mee. We vergaderen als Plaatselijk 
Belang iedere tweede maandag van de maand van september tot en met 
juni. Zo’n vergadering duurt maximaal anderhalf uur.  
Verder is er twee keer per jaar een OPO overleg (Overkoepelende Plaatselij-
ke Belangen Ooststellingwerf) en twee keer per jaar een regio-overleg met 
de regio Haule, Haulerwijk, Donkerbroek en Waskemeer.  
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door Gerbert ten Hoor, Douwina 
Geertsma, Renso Jagt, Gerjan den Hartogh en Sumitra Otter. 
 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Of wil je eens aansluiten bij een 
vergadering om te kijken hoe dat is? Stuur een mailtje naar ons, via 
des.waskemeer@gmail.com.  
 

mailto:des.waskemeer@gmail.com
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Hallo allemaal, 
 
Voor deze maand hebben we weer een 
puzzel voor jullie gemaakt. 
Wij hopen dat jullie deze weer met 
plezier gaan maken. 
 
De oplossing van de vorige keer is:  
Dag zomer, Hallo Herfst 



44 



45 

Oktober  
2019  

 
Schoolnieuws 

Kinderboekenweek: 
Van 2 t/m 13 oktober was de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar 
was “Reis mee!” Anderhalve week konden de kinderen genieten van 
dit thema met boeken, diverse activiteiten en een voorleeswedstrijd. 
Groep 3 heeft de bibliotheek in Oosterwolde bezocht en daar diverse 
opdrachten gedaan.  
Tijdens de Kinderboekenweek is er ook een verkeersflits georgani-
seerd. Deze dag kreeg elke groep 2 uren verkeersles, wat natuurlijk 
prachtig bij het thema “Reis mee” past! Groep 1 en 2 kreeg de les 
‘Leer in het verkeer’. Groep 3 en groep 4 oefenden op het schoolplein 
fietsvaardigheden op een parcours en via fietsvaardigheidsoefenin-
gen. In groep 5 en 6 werd het thema remweg behandeld. De groepen 
7 en 8 behandelden afleiding op de fiets.  
Voorleeswedstrijd: 
Donderdag 10 oktober werd de schoolvoorleeswedstrijd gehouden. 
De jury bestond uit Marjorie Krishof (Leesconsulente van school) en 
juf Griet Kootstra. De voorrondes van deze schoolvoorleeswedstrijd 
werden gehouden in groep 3 t/m 8 en hieruit kwamen vijf groepskam-
pioenen. Deze voorleeskanjers namen deel aan de schoolfinale. We 
vinden het ontzettend knap hoe ze dit hebben gedaan. Zwerre uit 
groep 4 is kampioen van de school geworden! Laura uit groep 8 zal 
de school vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke voorleeswed-
strijd!  
 

Nieuws uit groep 3/4 
Het thema van de kinderbokenweek is ‘Reis mee’. 
De kinderen van groep 3 hebben een eflje gemaakt en groep 4 heeft een 

kort verhaaltje geschreven. 
 
Reis mee: 
Naar de efteling met de ooto en dan gaan wij in de 
aatrakseus. (David) 
<— 
 
Reis mee: 
In een raaket naar mars en je 
gat zien een dombo (Bram).
—> 
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Een vrolijk open klooster  
Maria ter Claesze 

"Pleats fan ienichheid" 
Oecumenisch Communiteitshuis voor dienst en ontmoeting 

fr.Rolf en sr.Georgine Boiten-du Rieu † (en in de herfstperiode: Ch. Byarugaba uit Uganda) 
 

MARIAKAPEL: Ochtendgebed: werkdagen van 9.00 tot 9.30 uur 
                          en ook daarbuiten staat de kapel altijd voor u open 
 

GASTENACCOMODATIE: kamers, bungalow, Studio,  
         Johanneshof voor groepen 
 

SHOP:  Promotie van Jacobschaap artikelen: puur natuur, we       
           verkopen grijze en antraciet kleurige  breiwol, handgeweven           
           stof in diverse kleuren p.meter (Mary's tweed) en kant en 
           klaar gebreide artikelen o.a. mutsen (breien en haken is in!). 
  Jam, honing, kruiden. 
 

LOOP GERUST AAN. 
Op dinsdag om 10.30 uur is de koffie klaar, 

maar iedereen is alle dagen welkom 
 

Janssenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel. 0516 577292 
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Kopij het liefst op e-mail in Arial 10.5 naar: 

waskemare@gmail.com 
Eventueel handmatig inleveren van kopij in overleg met de secretaris 

Reis mee: 
Naar curacho lekker warm mooie kamers mooie utsigt 
van de kamers en van de zee. (Douglas) 
<— 
Reis mee: 
Naar afrieka naar mijn oma, ik ga 
met het vliegtuig. Ik hoop te zien de 
heele vamilie be halfe de oma en opa 
die hier woont. (Joan) 
 

Reis mee: 
Naar Holwierde in een auto. We gaan naar anouk. Je 
gaat anouk zien. (Danique)—> 

 
Reis mee: 
Met een onderzeeër kijken naar de haaien, naar de groet 
haar en vissen. (Lynn) 
 
Reis mee: 
In de onderzeeër. Dan gaat hij je op eetn. (Rowin) 
 
Auto naar de efteling in de Baron 1898 dat gaat heel snel 

super! ( Alae, Lisanne, Leanne, Maeve) 
 
Raket heel hoog de ruimte in naar de maan toe leuk! 
(Tiemen) 
 
Opa oma wonen in Haule naar het berenbos toe leuk! 
(Lisa) 
 
Reis mee:  
Kom we gaan naar de efteling en naar Slagharen. En bij 
slagharen ga ik in ales waar ik in mag, bij de efteling ga 
ik ook ooveral waar ik in mag. (zwerre) 
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Afvalkalender Waskemeer  November 2019 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode          Datum   Bak  Datum    Bak 
NA,NB,NV, NW, NX 5,19   grijs   12,26    groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 5,19   grijs   13, 27   groen 
Alle overigen  5,19   grijs   12,26    groen 
 
Oud papier:    8   oktober 
NA, NB, NV, NW, NX:   14 oktober 

***Oproep: aanmelden voor herstel  
Landschapelementen*** 

 
Binnen het provinciale landschapsherstelproject is nog ruimte voor deelna-
me. Grondeigenaren - die in het werkgebied percelen hebben – kunnen hun 
landschapselementen aanmelden voor herstelwerkzaamheden of kunnen 
zich aanmelden voor de aanleg van nieuwe elementen.  
Bij landschapselementen kan men denken aan houtwallen en elzensingels, 
maar ook aan solitaire bomen. Binnen de herstelwerkzaamheden vallen on-
der andere het aanplanten van bomen en struiken, het herstellen van rasters 
en het (gedeeltelijk) afzagen als onderhoudsmaatregel van elzensingels en 
houtwallen.  
 
Voorwaarden en aanmelden project 
Landschapsbeheer Friesland en Agrarisch collectief ELAN roepen grondei-
genaren op zich aan te melden voor het herstelproject. Op de website 
www.landschapsbeheerfriesland.nl/herstelproject vindt u meer informatie 
over het project, kunt u het werkgebied bekijken en staan de voorwaarden 
vermeld waaraan het element moet voldoen. Ook kunt u zich via deze websi-
te aanmelden. 
 
Het landschapsherstelproject 
Het project wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Friesland en de vier 
agrarische collectieven It Lege Midden, ANV Waddenvogels, Noardlike Frys-
ke Wâlden en ELAN Zuidoost Friesland. Dit project wordt gefinancierd door 
een 50% bijdrage vanuit het POP3 programma: “Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn plat-
teland” en een 50% bijdrage 
van de provinsje Fryslân. De 
totale bijdrage is €2,6 mil-
joen. 

http://www.landschapsbeheerfriesland.nl/herstelproject
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Het adres voor al uw; 
 

Veevoeders en meststoffen 
Huisdiervoeders- en accessoires 

Land- en tuinbouwartikelen 
Bestrijdingsmiddelen 
Diergeneesmiddelen 

Weideafrastering  
Hengelsportartikelen 

Werkschoeisel en –kleding 
Gaas en gladdraad 

 

Kom langs in onze winkel  
of bestel online in onze webshop 

www.ritsema-dier-tuin.nl 
 

Leeksterweg 5 Haulerwijk 
Tel: 0516 42 12 56 



51 

De Pollepel 
 
 
 

 
Voor deze Waskemare mocht ik een recept voor je jullie bedenken, en ik heb 
voor dit recept gekozen: 
 

Ovenschotel met spitskool, kerrie en gehakt  
 
Ingrediënten: 
1   Spitskool 
400gr  Rundergehakt 
1000gr  Aardappelen 
4   uien 
80gr   geraspte kaas 
  Boter 
  Melk 
  Kerriepoeder 
  Zout & Peper  
 
Bereidingswijze 

 Snijd de spitskool overlangs in 4 kwarten en verwijder de harde kern 
en stronk. Snijd de vier stukken over de breedte in reepjes van 1/2 cm. 
Kook de spitskool in ± 10 minuten beetgaar in ruim water met een 
beetje zout. 

 Schil de aardappelen en kook ze in ± 20 minuten gaar met en een 
beetje zout. Zodra je ze makkelijk met een vork in tweeën prikt haal je 
ze van het vuur en giet ze af. Doe er een flinke klont boter bij en een 
flinke scheut melk of room. Stamp tot je een mooie puree hebt. 

 Snipper de uien. 

 Bak de uien 3 minuten zacht aan voeg het gehakt toe en bak rul. Voeg 
daarna kerrie, een beetje zout en peper toe, het moet wel een beetje 
'nat' zijn.  

 Doe in de ingevette ovenschaal een laag puree, dan een laag spits-
kool, gehakt, weer spitskool, gehakt. De bovenste laag is puree. Be-
strooi met kaas en leg hier en daar wat klontjes boter. 

 Zet in de oven totdat de kaas een korstje vormt. 

Eet smakelijk! 

Groetjes Klary Nieswaag. 

Ik geeft de Pollepel door aan Annika de Jong 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

Algemeen alarmnummer: 1 1 2 

 
Geen spoed, wel politie ……………………………………..……....(0900) 88 44 
 
Heeft u  
 ’s avonds na 17.00 uur 
 ’s nachts,  
 in het weekend  
 tijdens feestdagen  
Dringend hulp nodig dan kunt u bellen met de dokterswacht Friesland 
 
Het centrale telefoonnummer hiervoor is:……………………..…0900-1127112 
 
De dokterswachtpost vindt u op het ziekenhuisterrein bij ziekenhuis 
Nij Smellinghe in Drachten.  
 

 
Huisartsenpraktijk Bakkeveen…………………………………….(0516) 541350 
                                                                                                                                                                                                     www.jehuisarts.nl 
 

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude………………………..……....…(0516) 481250 
                                                                                   www.lewin.praktijkinfo.nl 
 

Huisartsenpraktijk “De Kern”, Hoofdweg Boven 5, Haulerwijk...(0516) 421428                                                                            
                                                                       www.huisartsenpraktijkdekern.nl 

 
Huisartsenpraktijk Donkerbroek……………………………...…...(0516) 491250 

www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl                                                                 
 
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Haulerwijk-Waskemeer e.o. 
Uitvaartverzorging M van Beest…………………………………….....(0516) 858231 
 
Werkgroep Toegankelijkheid (WTO) H. Popkema………...…..…….(0516) 423143 
 
Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 
Opgave nieuwe peuters Stichting Scala ..........…………...….…......(0516) 515029  
 
Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: M Fleer.. ……..….....(0516) 421075 
Openbare basisschool De Trede, Haule, directeur: N. van der Zijl...(0516) 577385 

CSG Liudger, directeur Dhr. D. Wilbrink.…… ..………………….......(0516) 421681 

Plaatselijk Belang Waskemeer DES …...….……………..…..............p/a Leidijk 42c  
8434 NC Waskemeer; des.waskemeer@gmail.com 

Dorps conciërge M Stoker mellemarjan@home.nl…………….…….(0516) 422919  

http://www.huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl
mailto:des.waskemeer@gmail.com
mailto:mellemarjan@home.nl



