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De nieuwe Waskemare ligt alweer voor u, dat betekend dat februari  
alweer bijna voorbij is. 

 

Het was wel een een maand met verrassingen, de sneeuw en daarna de 
vorst, sommige nachten waren met dubbele cijfers onder 0 . 

 

En ja hoor, massaal knoopten we de schaatsen onder en de slee’s kwamen 
voor de dag. Dat was wel fijn in deze tijd.  Voor de meeste kinderen was het 

een ware belevenis en dan ook nog met het zonnetje erbij.  
Genieten in Waskemeer. 

 

Eind januari was er ook al een hele gezellige autopuzzeltocht, een super 
verzorgde rit en veel deelname dus een complimentje voor ons dorp. Met de 
auto door de omgeving, veel lekkers en leuke vragen en Ieke Otter ging er 

met de prijs vandoor! Applaus Ieke.  
 

Nu is het wachten op de vaccinering zodat er hopelijk voor ons allen weer 
wat ruimte komt en we weer onze gang kunnen gaan.  

 

Veel lees plezier en blijf gezond!! 
 

Alie Hulleman 
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Met de RIVM regels  zijn er nog steeds geen mogelijkheden voor 
activiteiten in Maart. 
 
We hopen dat er in april weer meer mogelijkheden zijn voor de oude 
vertrouwde activiteiten: klaverjas, ouderensoos, open café en sporten. 
  
Er wordt gewerkt aan nieuwe activiteiten in april. 
Ideeën zijn: Workshop paasstuk  
                    Kinderbingo 
                    Fietstocht Koningsdag 
 
Misschien een wandel- of fietsevent….ideeën zijn welkom. 
 
De enige activiteit die ingepland staat is:  
10 april  knutselmiddag basisschoolkinderen 
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***Nieuwtjes Dorpshuis  
’t Ald Leger Waskemeer*** 

 
1. Open café/ouderensoos/klaverjassen/sporten 
 Op dit moment staat alles nog steeds op hold. 
2. Kindermiddag 
 Zaterdagmiddag 13 februari hebben we weer met een mooie groep 
 basisschool kinderen geknutseld. Onder leiding van Floortje Schoe
 vaart en met hulp van ondergetekende konden de kids valentijns 
 cadeautjes maken. De kinderen maakten leuke eigen creaties. Ook 
 werden er knutsels voor de vogels gemaakt, op deze manier dubbele 
 functie van de kunstwerken. De kids waren allen zeer enthousiast en 
 gaven aan 10 april ook weer aanwezig te zijn. Dan is er nl. weer een 
 knutselmiddag. 
3. Autopuzzeltocht op 30 januari 
 Denk dat een ieder er niet omheen kon, mooie foto’s en teksten in de 
 kranten, facebook,  en in deze Waskemare. Het was even een klus om 
 het te organiseren maar met hulp van Vishandel Thijs van der Meulen, 
 Bezorgbakker Melle Stoker, vrijwilligers van de Herberg, de Dwaler, 
 Peter en Tiemen Jongsma, Alma Witteveen, Jolanda Woldman, Brigie
 ta Hummel, en alle mensen die ik vergeten ben, hebben we een 
 prachtige avond kunnen geven aan de 101 deelnemers. Zo fijn om 
 zoveel stralende mensen te zien. Reacties als: hier heb ik de hele 
 week naar uitgekeken, hèhè eindelijk even er weer op uit, wat was het 
 allemaal lekker, ik ben bommetje vol, ik heb genoten etc. Het was voor 
 alle helpers maar vooral voor ondergetekende zo fijn om weer eens 
 iets te ondernemen en iedereen blij te maken! We kijken dan ook terug 
 op een zeer geslaagde avond. Door het grote enthousiasme wordt er 
 alweer nagedacht over een volgende activiteit in april. Houd de  
 agenda in de gaten! 
4. Fietstocht Koningsdag 27 april  
 Met aanpassingen moet dit toch mogelijk zijn om te organiseren. In de 
 volgende Waskemare meer. 
5. Corona  
 Blijf voorzichtig en let op elkaar. Geef elkaar aandacht waar het nodig, 
 en mogelijk is. 
6. Waskemeer.nl 
 Zie ook www.waskemeer.nl voor info over het Dorpshuis en de  
 agenda.  
 
 Contactgegevens ’t Ald leger  
 Coördinator: Janny van der Veen 
 Tel: 06-30776188  
 E-mail: dorpshuiswaskemeer@gmail.com  
     
Lieve groet en stay safe!! 
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***Nieuws van vv Waskemeer*** 
 

Beste dorpsgenoten,  
 
Het reguliere leven wordt momenteel nog steeds gedomineerd 
door corona. Normaliter hadden onze jeugdteams rond deze tijd 
het zaalseizoen achter de rug en stond de hervatting van de voorjaarscom-

petitie op de rol. Helaas is mo-
menteel de realiteit dat er gedu-
rende de winterstop niet gevoet-
bald kon worden in de zaal. We 
zijn ondertussen wel al bezig 
om voorbereidingen te treffen 
voor het hervatten van de jeugd-
trainingen zodra de omstandig-
heden dit weer toelaten. In na-
volging op de persconferentie 
van het kabinet van 2 februari 
jongstleden heeft de KNVB in-
middels een eigen routekaart 
voor het amateurvoetbal gepu-
bliceerd. Ondanks dat ook deze 
routekaart overheerst wordt 

door de onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus blijft het doel 
van de KNVB om te kijken naar wat wel kan. De voetbalbond heeft aange-
ven dat alleen voor categorie A (concreet Waskemeer heren 1 & 2) de mo-
gelijkheid nog bestaat om de competities te hervatten mits de eerste sei-
zoenshelft nog uitgespeeld kan worden. Hierbij geldt een uiterste startdatum 
voor het speelweekend van 10 en 11 april. Voor de overige teams van onze 
vereniging geldt dat de competities niet meer uitgespeeld zullen gaan wor-
den en dat zij overgaan naar de KNVB regio-cup. Dit is een kleinschalige 
competitie die door de KNVB georganiseerd wordt zodra de corona maatre-
gelen dit toelaten. Hierbij geldt dat binnen regionale poules gespeeld wordt 
om de reisbewegingen tot een minimum te beperken. We hopen dat onze 
leden op deze manier toch nog de kans krijgen om hun voetbalschoenen 
aan te trekken voor een potje voetbal, maar zijn hierbij uiteraard afhankelijk 
van de ontwikkeling van het corona virus.  
 
Poiesz Jeugdsponsoractie 2021 
Ook dit jaar doet onze vereniging mee aan de Poiesz jeugdsponsoractie. 
Ditmaal zijn we als vereniging te vinden in de Poiesz vestiging te Bakke-
veen. Door de huidige corona perikelen is deze editie anders dan andere 
jaren. Zo vindt er geen actieve verkoop plaats door onze vereniging in de 
supermarkt en komt het jeugdsponsorgala als traditioneel slotstuk van de 
actie te vervallen. Gelukkig blijven de overige ingrediënten van de actie wel 
gelijk ten opzichte van de voorgaande jaren. In deze sombere tijd is dit een 
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geweldige actie die maximaal door de jeugdafdeling benut zal worden zodra 
de pandemie achter de rug is. 
Hoe werkt het? 
De actie loopt van 15 februari t/m 11 april. Bij elke €10,- aan boodschappen 
(exclusief statiegeld) ontvangt u een jeugdsponsormunt die u in onze koker 
kunt stoppen. Deze koker is te vinden bij de ingang van de supermarkt. 
Daarnaast zijn er aantrekkelijke wekelijkse aanbiedingen die extra sponsor-
munten opleveren! Houd hiervoor de Poiesz folder en de website in de ga-
ten. Meer informatie over de actie, de actuele tussenstand en de voorwaar-
den is te vinden op de website van Poiesz supermarkten: www.poiesz-
supermarkten.nl/jsa. 
 
Wat gebeurt er met de opbrengst? 
In deze periode waarin de kantine-inkomsten volledig zijn weggevallen is de 
opbrengst van de Jeugdsponsoractie een zeer gewenst steuntje in de rug. 
We zijn dan ook blij dat Poiesz supermarkten ons ook dit jaar de mogelijk-
heid biedt om deel te ne-
men aan de jeugdsponsor-
actie. De opbrengst van de 
actie zal ten goede komen 
aan de jeugdafdeling bin-
nen onze vereniging. Hier-
bij valt te denken aan on-
der andere de aanschaf 
van nieuwe materialen. De 
insteek van de actie is sim-
pel. Des te meer jeugd-
sponsormunten in de koker 
worden gestopt van vv 
Waskemeer, des te meer 
sponsorgeld aan het einde 
van de actie door Poiesz 
supermarkten wordt uitgekeerd. We hopen uiteraard dat dit uiteindelijk gaat 
resulteren in een fraai eindbedrag waar we als vereniging mooie dingen mee 
kunnen doen. Bij deze willen we iedereen alvast bedanken voor de steun! 
 
Team uitgelicht: JO15 
De afgelopen edities zijn de kabouters, JO9, JO10 en JO12 al uitgebreid aan 
bod gekomen. Hiermee hebben we al onze pupillenteams gehad en vervol-
gen we het voorstelrondje met de juniorenteams, te beginnen met de JO15. 
Dit team wordt dit seizoen geleid door Bart Roijinga en Jerre Wagenaar. Bart 
is een bekend gezicht binnen onze vereniging aangezien hij al sinds men-
senheugenis als jeugdleider actief is voor onze club. Zijn collega Jerre is be-
gin 2020 toegetreden tot het leiderscorps van onze vereniging en heeft zich 
hierbij in een kort tijdsbestek uitstekend ontwikkeld in het trainersvak. Het 
leidersduo stond vorig seizoen aan het roer van de JO13. Gezien de behaal-
de successen is de samenwerking verlengd en zijn beide heren dit seizoen 
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samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de JO15. Hierbij heb-
ben ze de boel goed aan de praat gekregen en een hecht team weten te 
smeden. De eerste twee bekerwedstrijden van het seizoen werden nog nipt 
verloren. Hierna volgde een zegereeks van vier opeenvolgende wedstrijden, 
welke werd gestart met een knappe 2-3 bekeroverwinning op VVT in Twijze-
lerheide. Het goede gevoel van deze overwinning werd doorgetrokken naar 
de competitie, waarbij in de seizoensouverture Winsum van het kastje naar 
de muur werd gestuurd op sportpark 't Ald Leger. De teller stokte uiteindelijk 
bij 10-0! Hierna volgde een uitstekende 2-3 overwinning in en tegen Ooster-
wolde en vervolgens werd ook buurman Haulerwijk in eigen huis aan de ze-
gekar gebonden met een overtuigende 4-0 overwinning. In de slotwedstrijd 
voor de noodgedwongen competitiestop leden de groenhemden uiteindelijk 
een geflatteerde 5-2 nederlaag tegen Gomos uit Norg. Ondanks het gegeven 
dat de competitie niet meer hervat zal worden kunnen de groenhemden met 
een tevreden gevoel terugkijken op de gespeelde wedstrijden. Met goed ver-
zorgd voetbal hebben de manschappen van Bart Roijinga en Jerre Wage-
naar mooie resultaten neergezet, waarbij met name de uitoverwinning tegen 
het sterk aangeschreven Oosterwolde met recht een knappe prestatie ge-
noemd kan worden. Door elke wedstrijd uit te gaan van eigen kracht en altijd 
100% inzet te tonen speelt het team steevast voor de overwinning! Beide 
coaches kunnen dan ook met een tevreden en trots gevoel terugkijken op het 
seizoen tot dusver en hopen uiteraard de ingezette lijn door te kunnen trek-
ken zodra de regio-cup van de KNVB van start gaat.  
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*** Nieuws van  
de Paadwizer*** 

 
Portfolio en portfoliogesprekken 
Zoals het nu lijkt gaat het portfolio mee op vrijdag 19 februari. De gesprekken 
worden op een later moment gepland. Wanneer dit duidelijk is, waarschijnlijk 
na de voorjaarsvakantie, informeer ik u over de gang van zaken. Voor ons is 
het nog net zo onduidelijk als voor u. Als uw kinderen weer op school mogen 
komen zullen we weer investeren in groepsvorming en sociaal welbevinden. 
Als dat aspect voldoende is ontwikkeld kunnen we gaan kijken naar een 
moment om de cito-toetsweek af te nemen. 

Groep 8 
Beste leerling van groep 8,  
Het is voor jou ook een vreemde tijd. Vorig jaar in groep 7 heb je al een 
lockdown meegemaakt en nu in groep 8 weer. Het houdt maar niet op! Je 
had je er vast iets anders van voorgesteld in je laatste jaar van de 
basisschool. Hopelijk kunnen we nog op gepaste wijze afscheid van jou 
nemen, Het schooladvies voor het voortgezet onderwijs staat ook voor de 
deur. Maak je niet druk om de cito-toets die nog niet gemaakt is. Wij als 
school hebben een meer dan uitstekend beeld van jouw mogelijkheden. We 
hebben in de loop der tijd al heel veel informatie over jou verzameld. Naast 
de gemaakte toetsen in het verleden kijken we ook naar andere belangrijke 
aspecten zoals motivatie, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. En 
mochten we toch nog twijfelen over jouw niveau, dan geven we jou het 
hoogste advies om te starten op het voortgezet onderwijs. 
Wij zijn ons namelijk bewust van de bijzondere omstandigheden waarin we 
momenteel zitten. In de komende weken wordt er contact met jou en jouw 
ouders opgenomen om het advies te bespreken en/om een schoolkeuze te 
maken. De aanmelding moet uiterlijk  1 maart plaatsvinden. 
Groetjes van de meesters en juffen van de Paadwizer. 

Thuis onderwijs 
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***Gezocht: een nieuw redactie lid!!*** 
 

De Redactie is op zoek naar een nieuw redactielid. 
Ben je creatief en vind je het leuk om zo nu en dan een 

stukje voor de Waskemare te schrijven, 
en vind je het niet erg om 1x in de maand te vergaderen? 

Dan zijn we opzoek naar jou!! 
Bij interesse meld je dan aan via ons mail adres 

 waskemare@gmail.com  
en kom ons versterken. 

Bedankt! 
 

Wij bedanken iedereen heel hartelijk voor de blijken van medeleven 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze 

heit en pake 
 

Pieter Gerben Offringa 
 

De vele kaarten, persoonlijke herinneringen en andere vormen van 
belangstelling hebben ons veel warmte en steun gegeven.  

 

Bertha Offringa-Russchen, kinderen en kleinkinderen 
 

Bakkeveen, maart 2021 

mailto:waskemare@gmail.com
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Begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk 
 
De dood is een onderwerp waar de meesten van ons liever niet al te veel bij 
stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, een afscheid door overlijden 
brengt heel veel emotie met zich mee. 
 
Naast het verdriet om het verlies van een dierbare moeten er in korte tijd 
veel praktische zaken geregeld worden om de overledene op een waardige 
wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden. 
Onze uitvaartvereniging neemt graag, samen met de nabestaanden,  
die taak op zich.  
Omdat ieder mens uniek is, en iedere uitvaart dus ook, is een uitvaart rege-
len altijd maatwerk. 
Eén en ander gebeurt dan ook steeds in nauw overleg met de  
nabestaanden. 
 
Lid zijn van onze uitvaartvereniging betekend tevens een forse besparing op 
de te maken uitvaartkosten. 
Onze vereniging heeft geen winstoogmerk en kent voor haar leden een le-
denvergoeding. 
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, daarna dienen ze zich als lid aan te mel-
den. 
 
Voor het doorgeven van adreswijzigingen, aanmelden van nieuwe leden of 
informatie over bijverzekeren 
kunt u contact opnemen met; 
 
● mevr. A.E.W. Nikolaas (penningm./ledenadm.), tel. 06-51021303  
● dhr. E. Huurman (voorzitter), tel. 06-21863286   
● via e-mail naar; admin@uitvaarthaulerwijk.nl, 
● voor meer info kijk op www.uitvaarthaulerwijk.nl  
 

Leden kunnen bij een sterfgeval DAG en NACHT contact opnemen 
met onze uitvaartverzorgsters; 

 
Aline de Graaf  tel. 06-402 575 99  

of 
Coby Kuiper  tel. 06-191 870 86  
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**Vragen, zorgen of hulp nodig?  
Het Gebiedsteam is er voor jou!** 

 
Het coronavirus en de coronamaatregelen  
hebben ervoor gezorgd dat het leven van 
veel mensen er anders uitziet.  Kom je er zelf niet uit?  
Bij vragen, zorgen of als je hulp nodig hebt kan je terecht bij het  
Gebiedsteam van de gemeente Ooststellingwerf. Wij helpen je verder of hel-
pen je om de juiste hulp in te schakelen. 
 
Je kan bij het Gebiedsteam voor verschillende onderwerpen terecht, zoals 
vragen over geld of opvoeden.  
 
Denk bijvoorbeeld aan:   
● Ik heb mijn baan verloren tijdens de coronaperiode. Ik heb nu elke 

maand te weinig geld om rond te komen, waardoor ik in de schulden 
kom. Wie kan mij helpen? 

● Door de coronamaatregelen kan mijn werk en de opvoeding van de 
kinderen lastig combineren. Wat kan ik doen? 

● De sfeer thuis is heel gespannen. We hebben thuis vaak ruzie. Wat 
kan ik doen?  

● Ik zit niet lekker in mijn vel en voel mij vaak leeg en eenzaam. Wat kan 
ik doen? 

● De buren maken veel ruzie. Ik weet niet wat ik moet doen. Wie kan mij 
hierbij helpen? 

 
Neem contact op via: 
Telefoonnummer: 0516-820100 
E-mail: info@gbtoost.nl 
Bereikbaar op werkdagen tussen 
9:00 uur en 17:00 uur. 
 
Bel Veilig Thuis, ook al je twijfelt.  
Als je je zorgen maakt over iemand in je naaste kring, zoals een vriend, een 
collega, een buurman/vrouw of kind, kun je ook bellen of chatten met Veilig 
Thuis. Je kunt je zorgen over huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishande-
ling, een vechtscheiding of seksueel geweld delen met Veilig Thuis, ook als 
je twijfelt. Zij kunnen dan met je mee denken wat te doen. 
 
Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
bereikbaar: 
Bel 0800 – 2000. 
De chat is bereikbaar van 9:00 -22:00 uur : 
https://www.veiligthuisfriesland.nl/ 

https://www.veiligthuisfriesland.nl/
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Raad het husselwoord 
Tijdens de lockdown hebben we letters verstopt in Haule. Wat zijn er veel 
mensen in beweging gekomen om het husselwoord op te lossen. Vrijdag 12 
februari hebben we de winnaar bekend gemaakt, namelijk Joan van Gans. 
Zij heeft een heerlijke cake van de bakker gewonnen, met daarbij een houten 
snijplank van OBS de Trede en de ingrediënten om zelf nog een cake te bak-
ken. Wij hopen dat ze hier weer iemand anders blij mee gaan maken. Wij 
willen Joan nogmaals van harte feliciteren met deze prijs! 
 

Weer naar school 
Maandag 8 februari mochten we allemaal eindelijk weer naar school. In ver-
band met het weer moesten we dit nog een dagje uitstellen en konden we 
dinsdag 9 februari echt weer beginnen. En hoe! Samen met de kinderen heb-
ben we genoten van de hoeveelheid sneeuw die op het plein ligt. Een aantal 
kinderen kwam zelfs met een slee naar school, prachtig om te zien! We heb-
ben iedereen getrakteerd op chocolade melk met 
slagroom of zoals dat bij de kleuters ook wel ging 
op slagroom zonder chocolademelk.   
De eerste schoolweek hebben we afgesloten met 
veel ijspret op de ijsbaan in Haule. Groep 1 t/m 4 
heeft ’s ochtends heerlijk geschaatst en groep 5 t/
m 8 ’s middags. Wederom onder het genot van 
een heerlijke kop chocolademelk.  
We hadden al ontzettend veel zin om weer naar 
school te gaan, maar dit is echt een week gewor-
den die we niet snel zullen vergeten! 
 

Nieuws van Groep 3/4 
Maandag 8 februari zouden we elkaar eindelijk weer in de klas zien, maar 
door een dik pak sneeuw dat zondag is gevallen en de slecht begaanbare 
wegen ging dat helaas niet door. We mochten wel genieten van een prachtig 
winterlandschap. Dinsdag zagen wij elkaar wel weer op school en wat was 
dat weer fijn. Vrijdag 12 februari heeft de hele school genoten van het 
schaatsen en sleeën op de ijsbaan. Wat een bijzonder week was dit.  
 

Als er heel veel sneeuw valt doe ik het liefst……….. 
Suus: Sleeën van een kleine berg. 
Yke: Van de bult af sleeën met kinderen die komen spelen. 
Maeve: Samen met Vince een sneeuwballengevecht doen! 
Manou: Met Danique in de sneeuw spelen met de slee.  
Tiemen: Een sneeuwballengevecht met Jelmer.  
Emily: Met Rick en Mike in de sneeuw spelen en van de berg af sleeën.  
Ylse: Sneeuwpoppen bouwen.  

Februari 2021 
 
Schoolnieuws 
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Leanne: Sneeuwpoppen bouwen met mijn broers en broertje.  
Lisanne: Met mijn broer en zus een sneeuwpop maken.  
Timber: Met de slee over de heuvels glijden.  
Pim de Vries: Schaatsen met papa.  
Lyke: Een sneeuwballengevecht houden.  
Alae: Schaatsen met Joan.  
Ilse: Ik ga Johannes trekken met de slee.  
Hidde: Sleetje rijden met mammie en pappie.  
Johannes: Sleetje rijden met heit en mem en sneeuwschuiven met de 
sneeuwschep.  
Pim Boersma: Met Pim de Vries en Timber Mario spelen.  
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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 
     Avondgebed/Completen: werkdagen om 21.00-21.15uur 
                        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 

Jansenstichting 1, 8434 NZ Waskemeer, tel: 0516-577292 

**Meedenken over de toekomst  
van Ooststellingwerf? 

Vul de online enquête Omgevingsvisie in!** 
 
Samen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en an-
dere betrokkenen, werken we aan een Omgevingsvisie voor Ooststelling-
werf. In verschillende digitale bijeenkomsten hebben we met hen gepraat 
over hoe Ooststellingwerf er in de toekomst uit moet zijn.  
Wilt u ook meedenken, maar behoorde u niet tot een van de bovengenoem-
de groepen? 
 
Ga dan naar www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl en vul de enquête in.  
Hierin kunt u aangeven wat volgens u Ooststellingwerf bijzonder maakt om 
te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Wat moet beslist behouden 
blijven en wat ziet u er graag bij komen? Laat het ons weten door de enquê-
te in te vullen.  
Alle informatie over de Omgevingsvisie  
Ooststellingwerf staat op  
www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl.  

http://www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl/
http://www.omgevingsvisie-ooststellingwerf.nl/
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***Verslagje auto puzzeltocht*** 
 

Op zaterdagavond 30 januari kwam elke auto (waar 
verschillende aantal mensen in zaten) op de aange-
wezen tijdstip bij het dorpshuis om hun routebeschrijving en vragenformulier 
op te halen. 

 

Iedereen kreeg voor onderweg nog een 
voedselpakketje mee voor in geval van 
nood! 
 

Linksaf de Leidijk op en vlaggen tellen, ver-
derop de Bisschop op, paaltjes tellen en bij 
De Stripe linksaf richting Wijnjewoude. Door 
de vragen let je op dingen die je nog nooit 
eerder hebt opgemerkt! 
 

Verder richting Klein Groningen naar Don-
kerbroek waar we een heerlijk vishapje van 
Thijs van der Meulen kregen . 
 

Van daaruit naar Donkerbroek waar we  
bezorgbakker Stoker vonden met heerlijke 

broodjes/koeken en een drankje.  
 

Vervolgens linksaf en met allerlei vragen 
en opdrachten verder naar Haulerwijk 
waar we op het industrieterrein verrast 
werden met een gehaktballetje van De 
Herberg. 
 

Achterlangs naar Bakkeveenster duinen, 
bij de Dwaler een warm stoofschoteltje 
en verder naar het dorpshuis. 
 

Net voor de avondklok daar  
aangekomen.  
Helaas geen tijd om de antwoorden na te kijken met het toetje in de hand net 
voor 9 uur thuis. 
 

Grote complimenten voor het organise-
ren  van deze bijzonder verrassende 
puzzeltocht ! 
 

Misschien als Corona  het toestaat deze 
zomer een puzzeltocht met de fiets als 
het licht is  s ’avonds?  
 

Kunnen we nog meer van onze mooie 
omgeving genieten! 
 

De Redactie 
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~De Herberg~ 

 
We leven momenteel in een onwerkelijke tijd, 

we missen ontmoetingen en gezelligheid. 
De deur van de Herberg staat alleen in het 

weekend op een kier, 
dan bakken wij verse friet en snacks met veel 

plezier. 
Dienstbaar zijn is ons streven, 

We houden de moed erin en zullen niet opge-
ven. 

Nieuwe plannen en activiteiten zijn in de maak, 
De snack van de maand valt goed in de 

smaak. 
Lijkt het u leuk om ons team te komen verster-

ken, 
kom dan als vrijwilliger bij de Herberg werken. 

Samen zetten we de schouders er onder, 
dat maakt de kracht van ons dorp zo bijzonder. 
We hopen dat de deur binnen kort weer hele-

maal open gaat, 
dan staan ook wij weer paraat. 

Met koffie en gebak zullen wij u begroeten, 
we zien er naar uit een ieder weer snel te ont-

moeten. 
 

Team "De Herberg"  
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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 



39 



40 



41 

Afvalkalender Waskemeer  Maart  2021 

Alléén voor postcode 8434 
 
PostCode    Datum Bak Datum Bak 
NA,NB,NV, NW, NX  9, 23  grijs  2 16, 30 groen 
NC, ND, NZ, PG, PH 9, 23  grijs  3,17,31  groen 
Alle overigen   9, 23 grijs  2,16,30  groen 
 
Oud papier:   26 Maart 
NA, NB, NV, NW, NX:  4 Maart  
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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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*** Verslag: Werkgroep verkeers veilig Waskemeer*** 

Beste Waskemeerders, 
 
Zoals jullie gemerkt hebben zijn er opnames gemaakt, vanwege de verkeers-
veiligheid in het dorp. 
 

Hierin is de onveiligheid rondom het vrachtverkeer uitgelicht.  
 

We zien dat er op social media wat onrust en onduidelijkheid heerst rondom 
deze opnames en dat er namens het dorp gesproken wordt.  
We kiezen ervoor om dit bericht op de website te plaatsen en in deze uitgave 
van de Waskemare, zodat we de meeste Waskemeerders kunnen bereiken. 
 

Als werkgroep willen we jullie meenemen in het ontstaan van deze werk-
groep. Deze is in 2019 ontstaan n.a.v. het dorpsgesprek wat door de ge-
meente georganiseerd was en bestaat uit Thea Elzinga, Anne-Marie van 
Zoelen en Jan Witteveen. Tijdens het dorpsgesprek bleek dat een behoorlijk 
aantal dorpsgenoten zich zorgen maken over de verkeersveiligheid hier en 
wij dus ook. Om de verkeersveiligheid hier te vergroten is de werkgroep op-
gericht. Als werkgroep staan we in nauw contact met de gemeente over het 
verbeteren van de verkeersveiligheid in Waskemeer. Onderwerpen die aan 
bod komen zijn:  
 

● De hoge snelheid van de automobilisten door het dorp 
● Zebrapaden voor een veilige oversteek. 

• Het meten van de snelheid door de zogeheten “Smiley’s” 

• Het delen van de weg door verschillende weggebruikers, denk hierbij 
 aan het markeren van een fietspad op de weg. 
● Het gedrag/bewustwording van de weggebruikers. Denk hierbij ook 

aan een schoolproject. 
 

Tot nu toe heeft dit als resultaat gehad dat de snelheid gemeten is/wordt 
door de Smiley’s en de aanschaf van 4 gele mannetjes die binnenkort ge-
plaatst gaan worden. Hiermee kunnen we weer verder in gesprek met de 
gemeente. 
 

Een belangrijk onderwerp is ook het doorgaande vrachtverkeer wat nog 
steeds vanaf de N381 via Waskemeer naar Haulerwijk rijdt. In de bijlage 
wordt ingegaan op de wegcategorisering en kunnen jullie lezen waarom dit 
een sluiproute is. Het doorgaande vrachtverkeer zorgt voor gevaarlijke situa-
ties in ons dorp, maar ook de Leidijk is te smal voor elkaar passerende 
vrachtwagens, waardoor er diepe sporen in de bermen zitten. Zeer regelma-
tig krijgen we hier op-en aanmerkingen over, ook van mensen van buiten 
af.  Het doorgaande vrachtverkeer vanaf de N381 via Opperhaud Mare- 
Klein Groningen – Leidijk – Waskemeer- langs de vaart naar Haulerwijk 
hoort hier niet meer. Dit heeft alles met de N381 te maken, die nu vanaf 
Drachten naar Oosterwolde vierbaans is gemaakt, de zogenaamde 2 x 2 
uitvoering. De doelstelling van de N381 2 x 2 is een betere stroomfunctie en 
een veiliger onderliggend wegennet. Waskemeer hoort bij dit veiliger onder-
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liggend wegennet. De provincie heeft hier in 2009 de scheiding getrokken; 
Waskemeer hoort er wel bij maar Haulerwijk niet. Vanuit het N381 project 
bekeken achten wij de provincie dus primair verantwoordelijk voor de ver-
keersveiligheid hier in het dorp en op de Leidijk. Ook is de provincie eigenaar 
van de hele N917 en dus ook het stuk tussen Waskemeer en Haulerwijk. De 
provincie en gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland zijn dus samen eige-
naar van de hele sluiproute. Echter het tweede gedeelte Leidijk, Klein Gro-
ningen en de Opperhaud- Mare is van de gemeente Opsterland. Om die re-
den focussen wij ons als werkgroep op onze eigen gemeente en de provin-
cie. 
 

In 2009 heeft plaatselijk belang Haulerwijk, samen met een aantal andere 
plaatselijke belangen gevraagd om een nieuwe gebiedsontsluitingsweg vanaf 
de noordzijde van Haulerwijk (industrie) naar de N381. Dit idee kwam van 
onze dorpsgenoot Jan Sierts en het plan kreeg dus ook de naam; 'plan 
Sierts'. Helaas heeft de provincie destijds besloten dit niet te doen, een ge-
miste kans voor dit gebied. De visie van de provincie is steeds geweest, het 
zware vrachtverkeer wat vanaf Drachten komt en naar Haulerwijk wil, via 
Oosterwolde te laten rijden. Dit is ook de reden dat de wegwijzers met Haul-
erwijk route N381 (Veenhuizen) zijn geplaatst langs de N381. Eind mei 2019 
( vrij snel na de oprichting van de werkgroep) heeft Jan een afspraak in het 
provinciehuis gehad met toenmalig verantwoordelijk gedeputeerde Sietske 
Poepjes. Ongeveer 6 weken later is de portefeuille infrastructuur overgegaan 
van Sietske Poepjes naar Avine Fokkens. Ongeveer 7 maanden later, in 
maart van 2020 is de provincie met een rapport gekomen. Hierover hebben 
Anne-Marie en Jan eind oktober 2020 coronaproof gesproken met de wet-
houder van onze gemeente en gedeputeerde Avine Fokkens. In dit gesprek 
heeft ze o.a. gezegd dat de provincie nadenkt over het verplaatsen van 
Boonstra transport uit Haulerwijk naar de snelweg, op kosten van de provin-
cie. Echter de gedeputeerde heeft in dat gesprek geen enkele toezegging 
gedaan om de zaak op te lossen. We werken en wonen samen in dit gebied 
en moeten het ook met z'n allen doen. Mede vanuit die optiek hebben we na 
het gesprek met de gedeputeerde ook een gesprek gehad met Willem Boon-
stra als directeur van het gelijknamige transportbedrijf, over de hele situatie. 
Samen waren we het er over eens dat we de in 2009 gevraagde gebiedsont-
sluitingsweg vanaf de noordkant van Haulerwijk rechtstreeks op de N381, 
erg missen en daar lopen we nu tegen aan. We hebben de gemeente en pro-
vincie opgeroepen met de vervoerders in Haulerwijk in gesprek te gaan en 
vinden dat gemeente en provincie het netjes met de vervoerders op moeten 
lossen.  
 

Vervolgens hebben we gesprekken gevoerd met plaatselijk belangen van 
Wijnjewoude, Donkerbroek en Haule. Ook die hebben nog steeds hinder van 
het doorgaande vracht sluipverkeer vanaf de N381. We hebben als werk-
groep op 19 januari dan ook namens de omliggende dorpen en het Liudger 
een brief over het vracht sluipverkeer gestuurd naar provinciale staten en 
onze gemeenteraad. Hierin staat dat we het advies van VeiligVerkeerNeder-
land ondersteunen. Dit advies lezen jullie in de bijgevoegde brief; het afslui-



46 



47 

ten van het doorgaande vrachtverkeer in Waskemeer, Haule, Donkerbroek, 
Wijnjewoude en Bakkeveen. Vrachtverkeer met bestemming in de genoem-
de dorpen mag uiteraard niet in de toegang worden beperkt. 
 

De reacties die we tot nu toe hebben gehad van gemeenteraadsleden en 
fracties van provinciale staten zijn positief. De fracties van provinciale staten 
bedanken ons ook voor het sturen van de brief wat we als bijzonder ervaren. 
De PvdA fractie van provinciale staten heeft zelfs een persbericht uitgedaan 
dat ze vragen gaan stellen aan de gedeputeerde. Hierop heeft Omrop Frys-
lân vorige week een interview voor de radio gedaan. Dit is te horen 
op:https://www.omropfryslan.nl/nijs/1030740-steatefraksje-pvda-wol-unfeilige
-ferkearssituaasje-waskemar-oanpakke 
 

Zoals correct wordt aangegeven in het interview, deze sluiproute is blijven 
liggen in het N381 project. We vinden als werkgroep dat het onze taak is om 
de verantwoordelijkheid te leggen bij de gemeente en provincie die ieder 
voor een deel eigenaar van de sluiproute zijn. Voor ons houdt het hierbij dan 
nu ook bijna op. 
 

Het is nu afwachten wat de brief aan de gemeenteraad en provinciale staten, 
dan ook concreet gaat opleveren. We mogen ondertussen wel zeggen dat 
we als dorp een bijzondere band hebben met Omrop Fryslân, waarin we re-
gelmatig als dorp zijn te zien en te horen dus een reportage over het door-
gaande vrachtverkeer kon haast niet uitblijven en zijn we blij mee. Ook de 
kranten haken aan. Wat in de kranten wordt geschreven hebben we als 
werkgroep geen enkele invloed op. Om eerst een stuk ter goedkeuring te 
lezen, daar staan kranten helaas niet voor open en vinden we jammer. Hier-
mee voorkom je foutieve aantallen, zoals de hoeveelheden vrachtwagens 
die door het dorp komen. 
 

Als werkgroep vinden we dat onze bebouwde kom, de Leidijk en Compag-
nonsweg niet geschikt zijn voor het doorgaande vrachtverkeer. De functie 
van Jan is woordvoerder richting gemeente, provincie en pers vandaar dat 
zijn naam regelmatig naar voren komt. 
 

We krijgen ook veel, eigenlijk alleen maar negatieve reacties, op de herin-
richting van de Compagnonsweg. Dit is een verhaal apart en een fiasco, 
evenals de verbreding van de Oude Wijk. Over de verbrede Oude Wijk is al 
vaker door DES en buurten aan de bel getrokken bij de gemeente maar 
nooit reactie gehad. We hopen met dit schrijven duidelijkheid te hebben ge-
geven in de gang van zaken. Laten we met z'n allen ons dorp verkeersveilig 
en leefbaar houden. 
Vragen, reacties en ideeën kunnen gerust worden gesteld aan de leden van 
de werkgroep via verkeersveiligwaskemeer@gmail.com. 
Op  www.waskemeer.nl staat nog meer informatie. 
We horen graag van jullie! 
Met vriendelijke groet, 
Anne– Marie van Zoelen 
Thea Elzinga 
Jan Witteveen 

mailto:verkeersveiligwaskemeer@gmail.com
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Bijlage werkgroep verkeer veilig Waskemeer. 

Brief naar Provinciale staten  Fryslan,  Leeuwarden van Veilig Verkeer Ne-
derland. Mei 2020. 
 
Op 8-1-2016 heeft Veilig Verkeer Nederland een advies uitgebracht over de 
voorgenomen reconstructie van de Oude Wijk in Waskemeer .In dit advies is 
geconstateerd dat doorgaand vrachtverkeer in de bebouwde kom van Was-
kemeer ongewenst is en tot gevaarlijke situatie leidt. 
 
Aanbevolen werd om af te wachten hoe het vrachtverkeer zich ontwikkelt na 
de afwaardering van de oude N381 tussen Wijnjewoude en Donkerbroek tot 
een 60 km erftoegangsweg. Ook zou een beroep worden gedaan op het 
transportbedrijf in Haulerwijk om voor doorgaand verkeer de route via de 
N918, de N919 en de N381 te nemen . 
 
Ook werd advies uitgebrachte om te overwegen een verbod in te stellen voor 
vrachtvervoer zonder bestemming in de bebouwde kom van Waskemeer. 
 
In 2017 is de Oude Wijk gereconstrueerd, maar daardoor is de zaak niet 
verbeterd. Fietsers en scholieren op de Oude Wijk worden zelfs soms op 
gevaarlijke wijze ingehaald door vrachtverkeer. 
 
Cijfers van de provincie wijzen zelfs uit dat in 2018 meer vrachtwagens ge-
bruik maakten van de Oude Wijk dan in 2016. 
 
De beste oplossing is een verbod voor vrachtverkeer dat geen bestemming 
heeft in Waskemeer. Voorkomen moet worden dat daardoor de routes wor-
den verlegd naar Bakkeveen en/of Donkerbroek/Haule. Deze routes gaan 
ook over erftoegangswegen en zijn evenmin geschikt voor zwaar vrachtver-
keer. 
 
Met deze maatregelen wordt een risicovolle situatie aangepakt en kan op 
korte termijn de verkeersveiligheid significant worden verbeterd . 
 
Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond geven met deze brief de nood-
zaak van de situatie aan en vragen om actie vanuit de Provincie Fryslan. 
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De Pollepel 

Gegratineerde rundvleesschotel met rode kool en appel. 
 

Bedankt Juliana voor het doorgeven van de pollepel! 
Ik heb gekozen voor een recept dat past bij het koude / winterse weer. 
 

Benodigdheden: 
 

 Ovenvaste braadpan. (eventueel een ovenschaal als de pan niet in de  
 oven kan) 

 En natuurlijk een pollepel ;) 
 

Dit zijn de Ingrediënten voor 4 personen: 
 

-  350 Gram mager rundvlees    -  2 uien 
-  1 Scheut olijfolie    -  2dl Runderbouillon 
-  1 Pot rode kool    -  2 Grote appels 
-  Tijm (naar eigen smaak toevoegen) 
-  1 laurierblaadje 
-  Aardappelpuree gemaakt van 1 kilo aardappelen of  
-  Een pakje aardappelpuree 
-  50 gram geraspte kaas 
-  3 Eetlepels paneermeel 
-  Aardappelmeel (naar eigen inzicht) 
-  Zout en peper 
 

En dan nu de bereiding: 
 

 Snijd het rundvlees in grove stukken en snipper de uien. 

 Bak het vlees aan en fruit de ui glazig in de hete olijfolie. 

 Bak dit mengsel rondom bruin en giet de 
(voorverwarmde) runderbouillon erbij. 

 Voeg ook de tijm en het laurierblaadje toe. 

 Laat het vlees op laag vuur in ca. 2 uur gaar worden. 

 Bereid ondertussen de aardappelpuree en verwarm de rode kool. 

 Verwarm de oven voor op 220 graden. 

 Strooi naar eigen smaak zout en peper over het vlees. 

 Bind het stoofvocht met het aardappelmeel. 

 Snijd de appels in dunne partjes. 

 Leg de gekookte rode kool en de appel op het vlees. 

 Dek het geheel af met de aardappelpuree. 

 Vermeng het paneermeel met de geraspte kaas en strooi dit over de aardap-
pelpuree. 

 Zet de ovenschaal ongeveer 5 tot 10 min in de oven tot er een knapperig 
 korstje is ontstaan. 
 

Lekker ite! Ik hoop dat het jullie allemaal zal smaken. 
Nu geef ik de pollepel door aan: Nadiene Epema-Bekkema veel kookplezier! 
 

Groetjes Wietske Eringa-Hoekstra 
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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 Aline de Graaf & Coby Kuiper……………………..06-40257599 
 
Peuterspeelzaal “ De Boefkes “……………………………..…….......(0516) 423835 
Opgave nieuwe peuters Stichting Scala .......... …………...….…......(0516) 515029  
 
Christelijke basisschool Paadwizer, directeur: Dhr. E. Veenstra. ....(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



